
 

 

 و امالک تعیین استراتژی بهینه واحدهای امور حقوقی و امور

 فرهنگی و مذهبی شهرکالنشهرداری  گانهازدهمستغالت مناطق ی

 SWOT-QSPM شیراز  با استفاده از الگوی تلفیقی
 

 دکتری فیزیک گرایش ماده چگال ، دانشگاه یاسوج  حمیدرضا اسماعیلی

 ،کیاستراتژ یزیبرنامه ر شیگرا یی،اجرا تیریمد کارشناسی ارشد صادق زندیه

 تهران قاتیدانشگاه علوم و تحق

 

 چکیده

 منظوربااههااای علهاای ی اا روشریااگبهرهی شااهرداری شاایراا ههااواره اا  یاا  هاساااامانمنااا و و 

اناد  در باره بقا، ادغام یا  ذف وا دهای مختلف در ساختار ساامانی دچار محادودیت بودهدری ریگمیتصه

فرهنگای و ماذه ی  شهرکالندر پاسخ به سؤال شورای شهرداران  شدهانجام اضر، نتایج پژوهش  مقاله

شایراا  شهرداری گانهاادهی منا و مستغالت و امالک امور و  قوقی امور مورد ادغام وا دهایدر شیراا، 

 چهار استراتژی این مقاله مطالعه موجود مطرح شده است  هدف اصلی شکل به هاآن ابقای در یکدیگر یا

ههچنین در پای  در یکدیگر است؛ها آنمحدود  یا ادغام کامل وا دهای مذکور و ابقا یا ادغام ابقا کلیدی

 یزیرمهکن باا اساتداده اا الگاوی مااترین برناماه هایاستراتژینحوه انتخاب استراتژی بهینه اا میان 

اساتراتژیک و انتخااب  یریگمیتصهعلهی م نی بر رویکردی  و اا  رفی ارائه QSPM استراتژیک کهی

روش  باا موضوع، برای بررسی است  به این منظور ابتدا ا صاشده هایاستراتژیبهترین استراتژی اا بین 

شده اسات  در گاام گردآوری ها داده مذکور وا دهای و مصا  ه با کارکنانخالق  وفان فکری خ رگان 

 تناوع، توساعه، وضعیت چهار ، دردارتیاولو مرت ط هایاستراتژیهراه عوامل درونی و بیرونی به ه بعدی،

شده   صااSWOT است، به روش تحلیل  ادغام یا کالنِ ابقا رویکرد دو بر م تنی که جهت تغییر و تدافع

شاده شناساایی  QSPM اساتراتژیک کهای یزیرماترین برنامه لهیوساستراتژی جذاب به است؛ سپن

 کامال ادغاام نهیدرام درونی، استراتژیک عواملنظر اا ضعف وا دهای مذکورم ین  است  نتایج پژوهش

 با اساتداده اا الگاوی تیاست  درنها ، ناگزیر اا مواجهه با تهدیدهاعوامل خارجیههچنین اا  ی   است؛

                                                           
   Zandieh1984@yahoo.com  
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QSPM که  ای آن است میزان مطلوبیت پرداخته شده  یریگبه انتخاب استراتژی بهینه اا  ریو اندااه

 و  قاوقی کال ادارات ابقاای و :  دا اسات و توصیه شدهانتخاب محدود به شرح ذیل  ادغامستراتژی ا

 و امالک امور و  قوقی امور شیراا، ضهن ادغام وا دهای شهرداری کالن ساختار در مستغالت و امالک

  هاآن هایفعالیتو  جم  نوع به توجه با شهرداری گانهاادهی منا و اا برخی در یکدیگر در مستغالت

اساتراتژیک کهای  یزیراستراتژیک، عوامل استراتژیک، ماترین برناماه یریگمیتصه واژگان کلیدی:

(QSPM،) ماترینSWOT ، ادغام و ابقا 

 

 مقدمه. 1

ه به عوامل که مستلزم توج شودمیمحسوب  هاساامانمحوری در مدیریت  هاینقشااجهله  یزیربرنامه

نی   سااامادهساتناست  این عوامال دارای رواباط معنااداری باا یکادیگر  یساامانو برون یسااماندرون

 ساتداده ااااشد که با بو امکاناتی  هاقابلیتبه بهترین نحو استداده کند که دارای  هایشفرصتاا  تواندمی

تصاا   هاا را آناا دست رفته یاا رقیا   هافرصتصورت  نیها بتواند به برتری دست یابد، در غیر اآن

قااط قاوت دها باه ن  رابطه مشابهی میان تهدیدها و نقاط قوت وجود دارد  توانایی غل ه بار تهدیاکندمی

ثارات اقل کاردن ساامان بستگی دارد  ساامان قوی با استداده اا نقاط قوت خود قادر باه  اذف یاا  ادا

 تهدیدهای محیط است 

با نقاط قاوت بیشاتر،  هایساامان: شودمییین رابطه میان نقاط ضعف و قوت نیز به این صورت ت 

ناشای اا نقااط ضاعف مواجاه  هاایموقعیتباا  دارای نقاط ضعف کهتری هستند و به ههین خا ر کهتر

 ( 2004 2،و یولگن 1)میرا شوندمی

ضاعف /ضاعف و فرصت-نظیار ترکی اات تهدیاد یارهیدر میان عوامل استراتژیک، ترکی ات دومتغ

  وا دهایی با نقاط ضعف بیشاتر هستنددرونی  هایوابستگیوجود دارند که هریک اا این ترکی ات دارای 

 هاسااامانرقی  در برابر تهدیدهای پیش رو آسی  پذیرترند؛ بنابراین  هایسااماننس ت به  تربرجستهو 

  توجاه کنناددیدهای محیطای رابطه میان نقاط ضعف خود و تهبه خود باید  هایاستراتژیهنگام ت یین 

 کهیاسات  درصاورت ترمشاکل هافرصاتبرای ساامانی با نقاط ضعف متعدد، استداده مناس  و بهینه اا 

اگر  کهیدر ال کرد؛خواهد  یبردارخود بهره هایفرصتو امکانات کافی باشد، اا  هاقابلیتساامان دارای 

 3،محیط بیرونی نخواهد باود )دینسار هایفرصتاس  اا باشد، قادر به استداده من ییهاتیفاقد چنین قابل

                                                           
1. Mirze 

2. Ulgen 

3. Dincer 
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2004 ) 

ونای عوامل بیر هر جا سخن اا باید گدت دومرا بین عوامل استراتژیک درونی و بیرونی،  مورددر 

اده و کنتارل سااامان خارج اا ار - 1به میان آمده، منظور عواملی هستند که دارای این دو ویژگی باشند: 

  فعالیت ساامان اثر بگذارندبر  واه  - 2 ؛باشند

 ریارناپذ، ضرورتی انکیساامانمند برای انتخاب استراتژی بهینه در هر مجهوعهی نظامداتخاذ رویکر

شهود  ور اشراق ببیشتر متکی  هااستراتژیدر وضعیت موجود، در شهرداری شیراا، اتخاذ  هههنیاست  باا

مال ررسای عوادر ایان مطالعاه باه شناساایی و ب رونیاااا ؛مندعلهی و نظام یهااست تا م تنی بر روش

 یهایا صاای اساتراتژ ،شایراا شاهرشاهرداری کالنوا دهای  قاوقی و اماالک مناا و استراتژیک 

 کهایژیک اساترات یزیرماترین برنامهپرداایم  برای این منظور، میو انتخاب استراتژی بهینه  دارتیاولو

(QSPMب ) گااه ظاایف و جایبنابراین در ابتادا و؛ شودمییراا، توسعه داده در شهرداری ش یریگبهرهرای

 کنیم:می شده را به شرح ایر بررسیوا دهای مطالعه

 شهرداری شیراا گانهاادهوا د امور  قوقی منا و ی -1

هردار منطقه ساامانی ایر نظر مستقیم ش چارتزیرمنا و است و در  رمجهوعهیاوا دهای یکی اا 

 است  شرح وظایف آن برابر چارت مصوب شهرداری شیراا به شرح ایر است:

 ؛مربو ه وابطض وها بخشنامه ،هادستورالعهل ها،نامهنییآ ویدق یاجرا 

 ه؛مربو  یهاداخلی و خارج اا شهرداری و ارائه گزارش هایمپاسخ به استعال 

  ات؛ س  ارجاع بر دوایر مختلف شهرداری الام قانونیتهیه مستندات 

  ارجاعات؛ س  بر  جاری منطقهدر امور  قوقی مشاوره 

  ارجاعات؛ س  بر ها پروندهمورد بررسی و اعالم نظر در 

 ناهیکاه درام ییهاارائه نظر مشورتی در ق اال پرساش برای شدهیآوربررسی ا العات جهع 
 ؛دیآیمسائل  قوقی اا وا د مت وع به عهل م

  ه؛پاسخ مربو  تهیهرسیدگی به شکایات واصله در  د قوانین و مقررات و 

 و مصاوبات و  هانامه یتهیه و تنظایم آرشایو  قاوقی و نگهاداری رونوشات قاوانین، تصاو
 ؛هاآن یبند  قه

 ؛بر  س  نیاا طربیذدر مراجع  دفاع  قوقی و قضایی اا  قوق شهرداری و منطقه 

 انجام سایر وظایف محوله اا سوی مقام مافوق  

 شیراا شهرداری گانهاادهی وا د امور امالک و مستغالت منا و -2

الی و مامعاونات  رمجهوعاهیاسااامانی  چارتزیرمنا و است و در  رمجهوعهیا وا دهای اا یکی

 اقتصادی منطقه مربو ه است  شرح وظایف آن به شرح ایر است:
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 ؛مربو ه وابطض وها بخشنامه ،هادستورالعهل ها،نامهنییآ ویدق یاجرا 

  ی فااتر رساهدتث یت مالکیت اراضی و امالک متعلو به شهرداری واقع در محدوده منطقه، در
 اسناد و امالک؛ ث ت

  ی معوض با ههاهنگی مدیریت امالک؛هانیامانجام امور مربوط به 

  حادوده اراضی متعلو به اشخاص  قیقی و  قاوقی در متدکیک  برای انجام نینوشیپتهیه
 قوانین و مقررات موضوعه؛   و منطقه،

 رت و در صاو باادید مستهر اا اراضی و مستغالت متعلو به شهرداری واقع در محدوده منطقه
 ؛ربطیذبرخورد قانونی الام اا  ریو مراجع  تخلف، مشاهده

 م ا ؛ پان اا انجاآب، بارق، گااا، مخاابرات و    ااجهلهبا ادارات مختلف،  انجام مکات ات الام
 تشریدات تهلک؛

  ندع؛ی معوض امالک مورد مسیری به نام افراد ذیهانیاماقدام در مورد انتقال 

  ی عهرانی؛ها رحی مربوط به تهلک اراضی و امالک مورد مسیر هانامهتوافوتنظیم 

 فیوظاچارچوب  در مافوق مقام یسو اا محوله امور ریانجام سا  

 

 تحقیق پیشینهمروری بر مبانی نظری و  .2

 و مدیریت استراتژیک استراتژی .2-1

اصالی و محقاو  هایفرصاتبلکه  را نگرش است که اساس آن بر تشخیص  ،استراتژی برنامه نیست

ا بدین گونه تعریاف رمدیریت استراتژیک  توانمی ( 1380ساختن منافع نهدته در آن قرار دارد )غداریان، 

باه  کنادمیادر چندگاناه کاه سااامان را قا ایوظیداهکرد: هنر و علم تدوین، اجرا و ارایابی تصاهیهات 

 بلندمدت خود دست یابد   هایهدف

نی قیت سااما، در مدیریت استراتژیک برای کس  موفشودمیگونه که اا این تعریف استن اط ههان

تحقیاو  ؛عهلیات(تولید ) ؛امور مالی ) سابداری( ؛: ههاهنگ کردن مدیریتشودمیل تأکید بر چندین عام

 ای رایانها العات  هایسیستمو توسعه و 

 ها؛اساتراتژیاجارای  ها؛اساتراتژی: تدوین استسه مر له  رندهیفرایند مدیریت استراتژیک دربرگ

  هااستراتژیارایابی 

عواملی کاه در شناسایی  ن؛مأموریت ساامابه این شرح است: شناسایی مقصود اا تدوین استراتژی 

نقااط قاوت و ضاعف داخلای آورناد؛ میبه وجاود  هاییفرصتیا  کندمیمحیط خارجی ساامان را تهدید 

خااص  هایاستراتژیانتخاب  ؛گوناگون یهایدر نظر گرفتن استراتژ ؛بلندمدت هایهدف تعیین ؛ساامان
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 ( 1386 1دیوید،ادامه فعالیت ) برای

 هایفرصاتباید بارای بهاره جساتن اا  هاسااماناصل اساسی مدیریت استراتژیک این است که 

مقتضای  یهای، درصدد تدوین استراتژهاآنخارجی و پرهیز اا اثرات ناشی اا تهدیدات خارجی یا کاهش 

این است که نقاط قوت  اصلی و ضروری مدیریت استراتژیک هایفعالیتههچنین اا دیگر  ؛برآیند الامو 

  بدین ترتیا  شناساایی و ارایاابی عوامال کندها را ارایابی و ضعف وا دهای ساامان را شناسایی و آن

باه بیاانی دیگار (  1۹۹4 2،)هاونگر کندموفقیت ساامان را تضهین  تواندمیاستراتژیک خارجی و داخلی، 

 یریکارگسااامان باه فوایاد ناشای اا باه یابیمدیریت استراتژیک ع ارت است اا فرایند تضاهین دسات

باا  ی، اجرا و ارایابی تصهیهات چندبعادیبندههچنین هنر و علم فرمول ؛ساامانی مناس  هایاستراتژی

 ( 1385عوامل مدیریت، باااریابی، امور مالی، تولید خدمات و غیره )پهلوانیان،  یسااکپارچهیتأکید بر 

 

 بهینه هایاستراتژی احصای .2-2

شاامل نه، و شناسایی و ارایابی عوامل استراتژیک چهارگا هاساامانلیل محیط خارجی و داخلی تح

یکای اا ارکاان اساسای  ها،سااامانو تهدیدات محیط خارجی و نقااط قاوت و ضاعف داخلای  هافرصت

  (1383است )علی ا هدی و ههکااران،  هااستراتژیتدوین  برایاستراتژیک و نخستین گام  یزیربرنامه

خارجی ساامان اسات  محیط در ، رویدادها و روندهای موجود«و تهدیدهای خارجی هافرصت»مقصود اا 

و تهدیدها خاارج  هافرصتمیزان ایادی به ساامان مندعت یا ایان برسانند  این  به ندهیدر آ توانندمی که

نقااط »  اا سویی دیگار وندشمیتع یر  یساامانبه عوامل خارجی یا برون رونیااا است؛اا کنترل ساامان 

قارار گرفتاه و مهکان اسات  شاوندهکنترلو  یساااماندرون هاایفعالیت هدر امر« قوت و ضعف داخلی

(  1386)دیویاد،  کندمدیریت  و داده به شکلی ضعیف انجام ای دئالیرا به نحوی مطلوب و ا هاآنساامان 

میاان  در ( 2004)دینسار،  استداده مای شاود رویکردها و فنون بسیاری در فرایند مدیریت استراتژیکاا 

و  4اسات )هیال ترینمتاداول (SWOT)3تهدیادها و  هافرصتنقاط قوت، ضعف،  لیوتحلهی، تجزهاآن

 ( 1۹۹7 5بورکوست 

 عنوان ابازاریاست و معهوالً باه یریگمیبرای تصه یابزار پشتی انی مهه SWOT لیوتحلهیتجز

سااامان (  1۹۹8 6،)کوتلر رودمیکار ه درونی و بیرونی ساامان بهای محیطمند نظام لیوتحلهیتجز برای

                                                           
1. David 

2. Hunger 

3. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Treats 

4. Hill 

5. Westbrook 

6. Kotler 
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خاود  قاوت اا نقااط هاییاساتراتژیتهدیدها، با تدوین  وها فرصتاا  ریو شناسایی نقاط قوت، ضعف، 

ههچنین به مواجهه با  کند؛می یبرداربهره هافرصترا اا پیش رو برداشته، اا  ضعدش ، نقاطکردهاستداده 

  کندمی ساامان را خالصه یرونیعوامل درونی و ب ترینمهم، SWOT لیوتحلهیتجزپردااد  میدیدها ته

 1،)کانگااس شاوندمیسااامان شاناخته  نادهیبار آ رگاذاریاین عوامل، تحت عنوان عوامل استراتژیک تأث

 لیوتحلهیاتجز  شاودمیمحیط درونی و بیرونی شامل تهام متغیرهای درونی و بیرونای سااامان (  2003

این نیروها   ساامان مهم است یبر رو رگذاریتأث یرونیجامع محیطی در شناخت انواع نیروهای درونی و ب

م ناای  بر(  1۹۹۹هوبن، ) را برای عهلکرد و موفقیت ساامان ایجاد کنند ایبالقوهمهکن است محدودیت 

  ترکی اات (2004)یولگن و میرا،  شودمیتشکیل  یماتریس ،اندشدهآوری  ور منظم جهعا العاتی که به

 رونادیم کااره با سااامان در بلندمادت یهایمتداوت چهار عامل در این ماترین برای تعیاین اساتراتژ

 ( 2004)دینسر، 

 

 SWOT روش

 یزیراسات  گاام اول در مرا ال برناماه هاو تهدیاد هافرصات، هاضاعف، هاقوترواژه ع ارات س

 اا  ریاو تحلیال تاوانمیااآن پان ؛سااامان اسات هایمأموریتاستراتژیک تعیین رسالت، اهداف و 

SWOT را ی کرد که متناس   ایکه یکی اا ابزارهای تدوین استراتژی است، برای ساامان استراتژی 

 هایمحیطکه اوالً به تجزیه تحلیل  شودمیبا محیط آن باشد  با استداده اا این تحلیل این امکان  اصل 

 هایفرصاتسااامان را باا  هایقوتکه  کردثانیاً تصهیهات استراتژیکی اتخاذ  ،داخلی و خارجی پرداخته

 وهاا موقعیتتکنیکای اسات کاه نقااط قاوت، ضاعف،  SWOT محیطی متواان سااد  درواقع، تکنیک

)ماهیات  پارداادمیدرونی سااامان  یهاییانارا شناسایی کرده و به تحلیل شرایط محیطی و تو دهایتهد

(  در این الگاو، شودمیقوت و ضعف به درون ساامان و فرصت و تهدید معهوالً به محیط خارجی مربوط 

 و گزیناه شاوندمیپیوناد داده  SWOT در چهاارچوب کلای هاو تهدیاد هافرصاتو  هاو ضعف هاقوت

 شود:می پیشنهاد یلیل چهار استراتژتح نی  در اشودمیانتخاب  هاآناستراتژی بین 

 

 :SOهای استراتژی

خاارجی  هایفرصاتاا  کوشادمیساامان با استداده اا نقاط قوت داخلی  هااستراتژیر قال  این د

بارای  هاسااامانمعهاوالً   را به  اداکثر برسااند هافرصتاا نقاط قوت،  یریگو با بهره کند یبرداربهره

تا بادان جاا برساند کاه  کنندمیاستداده  WT و  ST،WOی هایرسیدن به چنین موقعیتی اا استراتژ

                                                           
1. Kangas 
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مثال استداده شرکت بنز اا اساتراتژی تهاایز ناوآوری، عنوانبه کنند؛استداده  SO یهایبتوانند اا استراتژ

  سهم در بااار خودروهای لوکن شیتکنولوژیکی برای ورود و افزا هایتوانهندیفرد بودن، منحصربه

 

 :WOهای استراتژی

خل موجود در محیط دا هایفرصتاا  یبرداراین است که ساامان با بهره هااستراتژیدف اا این ه

اا  توانادنهیلای   در این  الت ساامان به دلیل داشتن ضعف داخدهدبکوشد نقاط ضعف داخلی را به ود 

ه اا نظیاار اسااتداد هاییاسااتراتژیلااذا الام اساات  کنااد؛ یبااردارآمده بهرهدسااتبه هایفرصااتایاان 

مناسا   استداده هافرصتکار گرفته شود تا با اا بین بردن نقاط ضعف اا ه جدید و غیره ب هایتکنولوژی

 شود 

 

 :STهای استراتژی

دیدات اشی اا تهود اثرات نبا استداده اا نقاط قوت خ کوشندمی هااستراتژیبا اجرای این  هاشرکت

  را اا بین ب رند هاآنموجود را کاهش داده یا 

 

 :WTهای استراتژی

ن هادف اا ایا گیرناد می الت تدافعی به خاود  گیرندمیکه این استراتژی را به کار  هاییساامان

رواقاع چناین د  اا تهدیدات ناشی اا محیط خارجی اسات پرهیز استراتژی کم کردن نقاط ضعف داخلی و

 هایشارکت در(، کاهش یا واگذاری هایاستراتژیخود بکاهد ) هایفعالیتبرای بقا اا  کوشدمیساامانی 

در  SWOT لیوتحلهیاتجز ی ورکلبه  منحل شود سرانجام ایورشکستگی کند  ادغام شود، اعالم گرید

انجاام الی ای سال ماهوالً در انتهتجاری در ساامان مع یزیرراه ردی یا هنگام بودجه یزیرهنگام برنامه

اید هرکجا و منحصر به پایان سال مالی نیست و ب  SWOT لیوتحلهیاما باید توجه داشت تجز ؛شودمی

ست انجام ا ی مدنظراستراتژی جدید کهیبا اهداف وجود داشته باشد یا هنگام ناپذیریهر امان که انط اق

  ( 2003ههکاران،  بگیرد )جکسون و

 

 QSPM استراتژیک کمی یزیرماتریس برنامهروش 

اسات؛  SWOT مااترین هاایورودی، بسیار وابسته به شدهانجامSWOT ت  کیدیت آنالیز اس 

الام است در تعیین عوامل قوت و ضعف، فرصت و تهدید، اا جوان  مختلف به محیط داخلای و خاارجی 

 یا آن چیزی که باه پروفایال  SWOTصحیحی در ماترین هایورودیساامان نگریسته شود تا بتوان 
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SWOT  تحلیاال، داشااته باشاایم  شااودمیشااناخته SWOT  اباازاری بساایار مدیااد خصوصاااً باارای

؛ اما برخی منتقدان اعتقاد دارناد شودمیدر دنیا نیز بسیار اا آن بهره گرفته و کوچک است  یوکارهاکس 

  آناان معتقدناد تدسایر شاودمی یانگارادهدر شناخت محیط با استداده اا این روش س اااندااهشیب گاهی

قدری دور اا واقعیت خواهاد باود، هرچناد   SWOT جریانات محیط داخلی و خارجی به یکی اا عوامل

 شناسند میعنوان روشی کارآمد به هایشفرضرا با تهام  SWOTاکثر کارشناسان، 

 QSPMشدهییشناسا هایاستراتژیآن جذابیت نس ی و اولویت  لهیوستحلیلی است که به یروش 

گونااگونی را  هایاساتراتژیصورت عینی به توانمی  با این روش، شودمیمشخص  SWOT تحلیل با

استراتژیک کهای،  یزیربرای تهیه ماترین برنامه کرد هستند، مشخص  هااستراتژیکه در امره بهترین 

یابی موقعیت و و ماترین ارا SWOT ریناا نتیجه ماترین ارایابی عوامل داخلی و خارجی و نتیجه مات

 ( 1۹86)داوید،  شودمیاقدام استراتژیک استداده 

 

 پژوهش پیشینه .3

افت کال دی ونقل بر اصالح ب هل یزیردر مقاله خود تحت عنوان نقش برنامه (13۹0) کهت نیا 

واسطه تی که بهتغییرابه این نتیجه رسیده است که  SWOT تهران با استداده اا الگوی تحلیل 8منطقه 

ا ادا   تعاری  معاابر، اناد ااع ارت انجاام شاده اسات شادهونقل در منطقاه مطالعه هل یزیربرنامه

هی معاابر، ا ادا  ههچنین ساماند ؛خاقانی و آغاا یهاشهید باقری و امام علی و ا دا  پل یهابزرگراه

کاه بار  آیادمیهار دیگر نهودهای آن به ش غیرههسطح و تغییر مسیر معابر و تغییر کاربری اا هایتقا ع

 بافت کال دی منطقه آثار عهیقی بر جای گذاشته است 

ونقال  هل هایساامانهراه اردی توساعه  یزیردر مقاله خود تحت عنوان برناماه( 1386  ی ی )

پن باا سا ؛ونقل هوشاهند پرداختاه اسات هل هایسامانههای کشور به بررسی و کاربرد ههوشهند جاد

ونقل را لامانه  هراه ردی با نگرش پیش تدبیری راه ردهای توسعه س یزیراستداده اا متدولوژی برنامه

 تدوین کرده است  SWOT با استداده اا ماترین

توساعه شاهرهای متکای بار  یهایدر تحقیقی تحت عنوان اساتراتژ( 13۹0) قدمی و ههکارانش

مااترین، باه بررسای موضاوع در ساطح شاهر ندتای دوگن ادان  صنعت ندت با استداده اا روش آنالیز و

 هاایچالشعنوان شاهری وابساته باه ندات، باا   نتایج تحقیو نشان داد شاهر دوگن ادان باهاندپرداخته

 ،یاا متناوع ن اودن اقتصااد شاهری یبعدتک ست؛ یعنی اقتصادومنافع روبر وها هزینهاستراتژیکی میان 

و  هاضاعف نیتارسااای رواافازون، اا مهمناپاذیر باا فرایناد تهیدیدوابستگی اقتصاد آن باه مناابع تج

نقااط قاوت و  نیترکشاورای، تجاری و خدماتی اا مهم هایفعالیتدر مقابل توسعه  ؛تهدیدهای آن است



 ... و امالک تعیین استراتژی بهینه واحدهای امور حقوقی و امور 

65 

  آیدیم پایدار شهری به شهار برای توسعه شهر یهافرصت

ه شاهرهای استراتژیک الگاوی توساعدر پژوهشی با عنوان ارایابی ( 1388فرهودی و ههکارانش )

 ااکی اسات ایان  هایسانتایج بررمطالعه کرده اند  با تأکید بر ابعاد اقتصادی، شهر دوگن دان را  زیخندت

 یبندتیوروست و در اولشهر در راستای توسعه شهری اا  ی  اقتصادی با عوامل متنوع استراتژیک روبه

  محیط بیرونی است اا نقاط قوت و فرصت ترقویمرات  نهایی، نقاط ضعف و تهدید به

شهر شایراا باا نت استراتژیک در کالیعنوان تحلیل مدیر با یار مقاله( د13۹1رهنها و ههکاران )

شاهر شایراا جایگااه در کالن ککه مدیریت استراتژی افتیبه این نتیجه دستSWOT  استداده اا مدل

هری راتژیک شاهد  رکت خود را به سهت مدیریت استاگر مدیریت شهری شیراا بخو و ندارد ایشایسته

ا تهدیادها اسات ام تنی بر کاهش نقاط ضعف و پرهیز  کهرا WT  آغاا کند، باید استراتژی گروه تدافعی

  به ترتی  در اولویت قرار دهد

با اساتداده اا  توسعه شهری مراغه هایقابلیتبا عنوان  ایمقالهدر ( 13۹0رهنهایی و ههکارانش )

، هایافتاهبار اسااس  اناد پرداختهبه بررسی موضوع در سطح شهر مراغه  SWOT-ANP مدل ترکی ی

ه باه دیل مراغاراه رد برای توسعه شهری مراغه، راه رد توسعه آمواش عالی در شاهر و ت ا ترینمناس 

گزین عنوان راه ارد جااییستی به شهر بهشهری دانشگاهی است  ضهن اینکه راه رد تقویت عهلکرد تور

  مطرح است

 یزیررنامهبعنوان ابزار به Swot-Meta در پژوهشی به ت یین مدل( 2012آگاروال و ههکارانش )

ت افازایش مزیا عنوان عااملی بارایباه هاظرفیتمنابع و  ترپررنگکه در آن، بر نقش  اندپرداختهجدید 

 هاقوتا مرات  کهتر اشده بهو تهدیدها را در الگوی جدید ارائه هاعفضنقش  هاآن  شودمیرقابتی تأکید 

 دانند میمحیطی  هایفرصتو 

 در بخاش عهاومی و SWOT باه مقایساه کااربرد ایمطالعاهدر ( 2011کارلسان و آندرساون )

ش عهاومی خصوصی پرداختند  نتایج پژوهش آنان نشان داد در بخش خصوصی، عوامل درونی و در بخا

  تر هستندو استراتژیک رگذارتریخارجی تأث عوامل

 

 تحقیق یشناسروش .4

 اساتراتژیک بیرونایها( و عوامال و ضاعف هاقوتدر این مطالعه، ابتدا عوامل استراتژیک درونی )

شاهرداری  گاناهاادهدر مناا و ی و تهدیدها( وا دهای امور  قوقی و امور امالک و مستغالت هافرصت)

، ماذکورمهکن وا ادهای  یهایااآن استراتژپن وشناسایی شده  SWOT رویکرد اا استداده با، شیراا

 یاساتراتژ QSPM کهای استراتژیک یزیربرنامه ماترین اا روش با استداده تی  درنهاشده استا صا 
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شاده باه تشاریح مرا ال انجام اداماه ضاهن ارائاه مادل مدهاومی پاژوهشجذاب تعیین شده است  در 

 پرداایم می

 

 
 پژوهش مفهومی مدل. 1 نمودار

 

ک و عوامل استراتژیک درونی و بیرونی واحدهای امور حقوقی و امور امال . احصای4-1

 مستغالت

 :مرا ل ایر انجام شدا صای عوامل استراتژیک درونی و بیرونی،  برای

مغازی  ق  وفاانبرای تعیین عوامل استراتژیک درونی و بیرونی، در ابتدا با استداده اا روش خاال

 ششان فرایند، کنندگان در ایمشارکت شد ، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف هافرصتاقدام به ا صای 

شهرداری  گانهاادهیمستغالت منا و  و امالک امور و  قوقی امور مسئولین و کارشناسان وا دهایندر اا 

ضاعف  نقطاه هنانقطه قوت و  یاادهعامل تهدید،  هشتعامل فرصت،  هدتدر این فرایند،   شیراا بودند

وم، د مر لاهر داههیات باود    ائز شدهییمر له، کهیت عوامل شناسا نیشناسایی شد  توضیح آنکه در ا

و  هافرصات)ها( و بیرونای فو ضاع هااقوتعوامل استراتژیک درونای ) یبنداقدام به کدگذاری و دسته

 ایان مر لاه،   درشادند، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف غرباالگری هافرصتسوم،  مر له  در شدتهدیدها( 

تژیک مل اساترابرخی اا عوا کهی وربه ؛دارای اههیت بود کیدیت عوامل استراتژیک  اصل اا غربالگری

 تجهیع شدند ، تعدیل شده و شده شیدر گام ق ل، پاال شدهییشناسا

ه ضعف )بنقطه ششنقطه قوت و  هدتعامل تهدید،  پنجعامل فرصت،  پنج ی مر له غربالگری، 
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 شد  نهایی( 1شرح جدول شهاره 

 
 . فهرست عوامل استراتژیک بیرونی و درونی1جدول 

 ردیف
 عوامل درونی عوامل بیرونی

 هافهرست فرصت

(O) 

 فهرست تهدیدها

(T) 

هافهرست قوت  

(S) 

هافهرست ضعف  

(W) 

1 
 نظارتی ساختارهای وجود

 یساامانبرون
 در برابر پیشنهادهای مقاومت

 شهرداری اصال ی در

 و ای رفه انسانی نیروی وجود
ی ریگبهره متناس  و امکان

 توان ایشان اا  داکثری

عدم انگیزش و مقاومت 
موجود در برابر  انسانی نیروهای

 تغییر

2 
 شهرداری مدیریت کالن اعتهاد
 شورای شهرداران تصهیهات به

 سطوح در ا تهالی تغییرات
 مؤثر ی و اجراییریگمیتصه

 وظایف انجام در نس ی چابکی
 به سریع دسترسی و وا د

 ا العات

نیروها اا  کافی عدم شناخت
 شدهادغام وا دهای

3 
 هایروش ی ااریگبهرهامکان 

 انسانی نیروهای یتوانهندساا

و نوع فعالیت  در  جمها تداوت
 وا دهای  قوقی و امالک

 شهرداری گانهاادهمنا و ی
 فرآیندها کنترل تسریع امکان

یکپارچگی و تداوت  عدم
، دوفروشی)خر فرآیندها ماهیت

چانه انی، تهاتر، تنظیم اسناد، 
های دیوان، دفاع اا پرونده

  قوق شهرداری(

4 
ی و وربهرهشهرداری به  توجه

 هاکاهش هزینه

در تعداد و توان تداوت 
تخصصی نیروهای شاغل در 
 وا دهای  قوقی و امالک

 شهرداری گانهاادهمنا و ی

 جاری هایهزینه کاهش
 ییجوصرفه و مربو ه

افزایش ا تهال ایجاد فساد در 
وجود دو ندر ) اثر تهرکز قدرت

مسئول ا تهال فساد را کم 
 کند(می

5 
ی مناس  افزارنرمبستر  وجود
مکانیزه نهودن امور در  منظوربه

 شهرداری

 چارت کالن شهرداری
 )وجود ادارات کل مربو ه(

قراردادها  کاری سیکل کاهش
 مواای  ذف و ضهن کاهش

 وا د دو به مربوط هایکاری

تضعیف وا دهای  قوقی 
)با توجه به تقویت  مرورامانبه

امالک به دلیل جذابیت در 
 آینده(

6   
 با ماااد نیروهای آاادساای
 کافی تعداد وجود به توجه
 متخصص انسانی نیروی

با  نیروهایی اا استداده عدم
تخصص دوگانه  قوقی و 

 پست مدیریت وا د در امالک

7   
 ا العاتی هایبانک ایجاد

 متهرکز
 

 
 اا یک هر اههیت درجه تعیین و دهیوان به اقدام شهرداری، خ رگاننظر  اا استداده با سپن

 شد؛( هاضعف و هاقوت) درونی استراتژیک عوامل و( تهدیدها و هافرصت) بیرونی استراتژیک عوامل

 در  گرفتند 1 وان اههیت، کهترین دارای عوامل و 5 وان اههیت، بیشترین دارای عوامل کهینحوبه
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 یا درونی عامل هر اههیت ضری  کهینحوبه شد؛ نرماالیز ق ل، مر له در شدهنییتع اواان پنجم، مر له

 در  باشد یک باید ضرای  جهعچراکه  شدند؛ ت دیل یک و صدر مقیاس به پنج تا یک مقیاس اا بیرونی،

 ،3=قوی ،4=قوی بسیار) اینقطه چهار مقیاس در درونی استراتژیک عامل هر امتیاا ششم، مر له

 توانندمی فقط قوت نقاطآنکه  مهم نکته  کردند تعیین شهرداری خ رگان را (1=ضعیف بسیار و 2=ضعیف

 مر له این در  کنند کس  را 1 و 2 نهره دو اا یکی باید ضعف نقاط ولی کنند؛ کس  3 نهره یا 4 نهره

 سااگاری قدرت به توجه با یاادهیامت که تداوت این با شدند تعیین نیز بیرونی استراتژیک عوامل امتیاا

 ستادی وا د که عواملی کهی وربه است؛ شده انجام کنترل، اا خارج عوامل در برابر شدهمطالعه وا د

 بسیار واکنشها آن به که عواملی و گرفتند چهار نهره داشته، خوب بسیار واکنشها آن به شده،مطالعه

 و کنند دریافت 3 یا 4 نهره فقط توانندمی هافرصت قاعده،   و  است گرفته یک نهره داشته، ضعیف

 عوامل مواون امتیاا محاس ه به اقدام هدتم، مر له در  کنند کس  1 یا 2 نهره فقط توانندمی تهدیدها

 امتیاا و نرماالیزشده اههیت درجهضرب  اصل اا مواون، امتیاا  است شدهها( ضعف و هاقوت) درونی

 بیرونی استراتژیک عوامل مواون امتیااات محاس ه برای شده ی فرایند  است شدهمحاس ه  شدهنییتع

 هشتم، گام است  در شده  ی درونی، عوامل مواون امتیاا محاس ه فرایند ههانند( تهدیدها و هافرصت)

اند که برونداد آن ی شدهبندرت ه مواون، میانگین روش اا استداده با بیرونی، و درونی استراتژیک عوامل

 جدول) است را تشکیل داده (بیرونی عوامل ارایابی) EFE جدول و( درونی عوامل ارایابی) IFE جدول

  (3 و 2 شهاره

 
 IFE :2جدول 

 وان عوامل استراتژیک داخلی ردیف سااه
وان 
 نرماالیز

 امتیاا
امتیاا 
 داروان

 رت ه

 هاقوت

1 
متناس  و  و ای رفه انسانی نیروی وجود
 توان ایشان اا ی  داکثریریگبهره امکان

3 068/0 4 272/0 2 

2 
 و وا د وظایف انجام در نس ی چابکی

 ا العات به سریع دسترسی
2 045/0 3 135/0 5 

 8 066/0 3 022/0 1 فرآیندها کنترل تسریع امکان 3

4 
 و مربو ه جاری هایهزینه کاهش

 ییجوصرفه
5 113/0 4 452/0 1 

5 
 قراردادها ضهن کاهش کاری سیکل کاهش

 وا د دو به مربوط هایکاری مواای  ذف و
2 045/0 3 135/0 5 

 5 135/0 3 045/0 2 وجود به توجه با ماااد نیروهای آاادساای 6
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 وان عوامل استراتژیک داخلی ردیف سااه
وان 
 نرماالیز

 امتیاا
امتیاا 
 داروان

 رت ه

 متخصص انسانی نیروی کافی تعداد

 5 135/0 3 045/0 2 متهرکز ا العاتی هایبانک ایجاد 7

 
 هاضعف

1 
 انسانی عدم انگیزش و مقاومت نیروهای
 موجود در برابر تغییر

4 0۹0/0 2 180/0 4 

2 
 وا دهاینیروها اا  کافی عدم شناخت

 شدهادغام
5 113/0 1 113/0 6 

3 
 فرآیندها یکپارچگی و تداوت ماهیت عدم
، ناد، چانه انی، تهاتر، تنظیم اسدوفروشی)خر

 (های دیوان، دفاع اا  قوق شهرداریپرونده
5 113/0 1 113/0 6 

4 
 افزایش ا تهال ایجاد فساد در اثر تهرکز

 اوجود دو ندر مسئول ا تهال فساد ر) قدرت
 کند(کم می

5 113/0 2 226/0 3 

5 
 مرورامانبهتضعیف وا دهای  قوقی 

ت )با توجه به تقویت امالک به دلیل جذابی
 در آینده(

4 0۹0/0 2 180/0 4 

6 
ه با تخصص دوگان نیروهایی اا استداده عدم

 پست مدیریت وا د در  قوقی و امالک
4 0۹0/0 1 0۹0/0 7 

  232/2  1 44 جهع

 
 EFE :3جدول 

 وان عوامل استراتژیک خارجی ردیف سااه
وان 
 نرماالیز

 امتیاا
امتیاا 
 داروان

 رت ه

 
 
 
 هافرصت

 2 260/0 3 0۹0/0 3 یساامانبرون نظارتی ساختارهای وجود 1

2 
 به شهرداری کالن مدیریت اعتهاد

 شهرداران شورای تصهیهات
4 110/0 4 460/0 1 

3 
 یتوانهندساا هایروش اا یریگبهره امکان

 انسانی نیروهای
2 060/0 3 170/0 5 

4 
 کاهش و یوربهره به شهرداری توجه

 هاهزینه
4 110/0 4 460/0 1 

5 
منظور به مناس  یافزارنرم بستر وجود

 شهرداری در امور کردن مکانیزه
3 0۹0/0 3 260/0 2 
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 تهدیدها

1 
 در اصال ی در برابر پیشنهادهای مقاومت

 شهرداری
4 110/0 1 110/0 6 

2 
 و یریگمیتصه سطوح در ا تهالی تغییرات

 مؤثر اجرایی
4 110/0 2 230/0 3 

3 
 وا دهای فعالیت نوع ودر  جم  هاتداوت
 شهرداری گانهاادهی منا و امالک و  قوقی

4 110/0 1 110/0 6 

4 
 نیروهای تخصصی توان و تعداد در تداوت
 منا و امالک و  قوقی وا دهای در شاغل

 شهرداری گانهاادهی
4 110/0 1 110/0 6 

5 
شهرداری کالن چارت  

 (مربو ه کل ادارات وجود)
3 0۹0/0 2 180/0 4 

  350/2  1  جهع

 

 ممکن یهایاستراتژ . شناسایی2-4

، ایمکاردهوارد  هافرصاتبخاش  در، EFE فرصت را اا جادول عوامل، SWOT تشکیل ماترین برای

 هاقوتبخش  در IFE را اا جدول هاقوتو  کردهدر بخش تهدیدها وارد  EFE جدولعوامل تهدید را اا 

اده اا هادف ساپن باا اساتد ایم؛کردهوارد  هاضعفدر بخش،  IFE را نیز اا جدول هاضعفوارد کرده و 

  (4ره )جدول شها کردیمراه ردها هر یک اا  تعریف به اقدامذیل  هایپروژهو نیز  شدهفیتعر

 
 وظایف انجام نحوه بر مبتنی هااستراتژی اتخاذ. 4جدول 

 عوامل خارجی
 

 عوامل داخلی

 (،O) هافرصت
 EFE ماترین اا

 (،T) تهدیدها
 EFE ماترین اا

 
 
 (،S) هاقوت

 IFE ماترین اا 

 (:تهاجهی /ای)توسعه SO راه رد
 مستغالت و امالک و  قوقی کل ادارات ادغام 

 ادغامدر ساختار کالن شهرداری ضهن 
یک اا  در هروا دهای مذکور در یکدیگر 

شهرداری؛ ههچنین اقدام  گانهاادهمنا و ی
 منظور اصالح چارت کالن شهرداریبه

 (کامل ادغام)

 (:)تنوع ST راه رد
 و امالک امور و  قوقی امور وا دهای ادغام

 منا و در برخی اا یکدیگر در مستغالت
و  جم  نوع به توجه با شهرداری، گانهاادهی

 ادارات ابقای و ، ضهن  د هاآنهای فعالیت
 ساختار در مستغالت و امالک و  قوقی کل

 شهرداری کالن
 (محدود ادغام) 
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 اا ،(W) هاضعف

 ماترین
 IFE 

 

 (:جهت )تغییر WO راه رد
 و  د  مسئولیت و وظایف وا دهای امور ابقا

 ی اادر برخ  قوقی و امالک و مستقالت
 وشهرداری با توجه به نوع  گانهاادهی منا و
 کل ادارات ادغامضهن  هاآنهای فعالیت  جم

 کالن ساختار در مستغالت و امالک و  قوقی
 شهرداری

 (ابقای محدود) 

 (:)تدافعی WT راه رد
 و امالک و  قوقی کل ادارات ابقای و  د 

 ضهن شهرداری کالن ساختار در مستغالت
 اا یکدر هر  مذکور وا دهای  د  و ابقای

 شهرداری گانهاادهی منا و
 (ابقای کامل) 

 

 (QSPM)  استراتژیک کمی یزیربرنامه ماتریس .3-4

، درصادد انتخااب اساتراتژی SWOT مهکان اا  ریاو مااترین یهایپن اا ا صای استراتژ

ی هااگاام ی انجام  استراتژیک )انتخاب استراتژی برتر(، یریگمیبرای تصهبنابراین ؛ مییآیبرگزیده برم

 کنیم میستداده ا (QSPM) استراتژیک کهی یزیراا ماترین برنامهایر 

 عوامل: یبنددسته ،گام اول

 ن جداگاناهو تهدیدها( در دو مااتری هافرصت) خارجیها( و عوامل و ضعف هاقوتعوامل داخلی )

 شود میرج دمذکور، یکی اا عوامل مدنظر  هایماتریندر هر ردیف اا  کهی وربه شوند،میجانهایی 

 دهی عوامل:ضری  ،گام دوم

 ن نرمااالیز  مقصود اا ضاری ، واشودمیدر نظر گرفته  ی)عوامل(، ضری  هاردیفبرای هریک اا 

  در مرا ل ق ل است شدهییشناسا

 :هااستراتژیدرج  ،گام سوم

 ست که یکایااین    قرار برشودمیدر باالی ماترین درج  ،ا صاشده در مر له ق ل هایاستراتژی

  ، در پایان این فرایند برگزیده شودهااستراتژیاا 

 عوامل: جذابیت تعیین، گام چهارم

  نهره جاذابیت، مقادار عاددی شودمینهره جذابیت تعیین  استراتژیک، یک اا عوامل هریک برای

برای تعیین نهره جذابیت، باید عوامل داخلی و خارجی را   دهدمیاست که جذابیت هر استراتژی را نشان 

ها این پرسش را مطرح اا آن کی سپن در مورد هر کرد؛ دارند، بررسی عهده ، نقشوا د تیدر موفق که

پرسش  این به اگر پاسخ« دارد؟ عهده نقشی هااستراتژی آیا این عامل در فرایند انتخاب یا گزینش»کرد: 

بایاد  ژهیورا بااهم مقایساه کارد  باه هایبه این عامل کلیادی، اساتراتژ باید با توجه آنگاهباشد، « آری»

که اههیت نس ی یک استراتژی  یاگونهبه ؛مشخص کرد هااستراتژیجذابیت را برای هریک اا  هاینهره
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 ( شدهعامل بح  )با توجه به شودنس ت به استراتژی دیگر مشخص 

 نهره جذابیت به این شکل است:

  بسیار جذاب= 4 ل؛دارای جذابیت معقو= 3 ؛تا  دی جذاب= 2 ؛بدون جذابیت =1 

این عامال  هااتژیاسترانتخاب  ندیاست که در فرا نیا انگریباشد، ب« نه»اگر پاسخ به پرسش باال، 

 «نهاره جاذابیت»عامل  این صورت، ن اید به در آن که ندارد ،استراتژی تیاانظر موفق ،هیچ نقش مههی

  شودداده 

 امتیااات جذابیت: ۀمحاس  ،گام پنجم

ضارب ضاری  جذابیت  اصل هاینهرهمقصود اا جهع  کنیم میجذابیت را  ساب  هاینهرهجهع 

 هاتراتژیاساجذابیت نسا ی هار یاک اا  ۀدهندجذابیت، نشان هاینهرهجذابیت است  جهع  هاینهرهدر 

 هااینهره   هرقادر جهاعآیادمیبا توجه به اثر عوامل داخلی و خارجی مربو ه باه دسات  فقطاست که 

وامال در عوجه باه تال ته با  ،، دارای جذابیت بیشتری خواهد بودشدهجذابیت بیشتر باشد، استراتژی بح 

  شدهنظر گرفته

 تعیین جذابیت نهایی: ،گام ششم

 یهاجاذابیت هار یاک اا ساتون یهاهوعه نهرهمج کنیم میجذابیت را  ساب  هاینهرهمجهوع 

، در هر مجهوعه دهدمیجذابیت نشان  هاینهره  مجهوع آوریممیکهی را به دست  یزیرماترین برنامه

 هاتژیاساترایشاتر ببیاانگر جاذابیت  بیشتر، هاینهرهکدام استراتژی اا بیشترین جذابیت برخوردار است  

  گذارنادژیک اثار ببر تصاهیهات اساترات توانندمیاست، ال ته با توجه به ههه عوامل داخلی و خارجی که 

 ایییت اساتراتژبیانگر مطلوب هااستراتژیجذابیت در هر مجهوعه اا  هاینهرهتداوت فا ش بین مجهوع 

 ادغاام ی محادود،ا، ابقلادغام کاماستراتژی  چهار، 6و  5در جدول شهاره   نس ت به استراتژی دیگراست

 ساتابداند آیاا بهتار  خواهدمیشیراا شورای شهرداران شهرداری  اند شدهمقایسه  محدود و ابقای کامل

 دغاام کناد یاا باهاخود را در یکادیگر  گانهاادهمستغالت منا و ی و امالک امور و  قوقی امور وا دهای

 یا خیر  جود داردتصهیهات  اضر در پیش رو و شکل فعلی رها کند؛ ههچنین آیا گزینه بهتری به غیر اا
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 IFE برای QSPM ماتریس. 5جدول 

 هایاستراتژ

ان
و

 

 

ف عوامل استراتژیک
ردی

 

اه
سا

 

 ابقای کامل
(WT) 

 ادغام محدود
(ST) 

 ابقای محدود
(WO) 

 ادغام کامل

(SO) 

ت
ذابی
 ج
ره
 نه
هع
ج

 

 

ت
ذابی
 ج
ره
نه

 

(
A

S
)

 

ت
ذابی
 ج
ره
 نه
هع
ج

 

(
T

A
S

)
 

ره 
نه

ت
ذابی
ج

ت 
ذابی
 ج
ره
 نه
هع
ج

 

ت
ذابی
 ج
ره
نه

 

(
A

S
)

 

ت
ذابی
 ج
ره
 نه
هع
ج

 

(
T

A
S

)
ت 
ذابی
 ج
ره
نه

 

TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS 

136/0  2 204/0  3 136/0  2 136/0  2 68/0 

 و ای رفه انسانی نیروی وجود
ی ریگبهره متناس  و امکان

 توان ایشان اا  داکثری
1 

ت
قو

ها
 

135/0  3 18/0  4 135/0  3 135/0  3 045/0 
 وا د وظایف انجام در نس ی چابکی
 ا العات به سریع دسترسی و

2 

044/0  2 066/0  3 044/0  2 022/0  3 فرآیندها کنترل تسریع امکان 022/0 1 

33۹/0  3 452/0  4 33۹/0  3 33۹/0  3 113/0 
 و مربو ه جاری هایهزینه کاهش

 ییجوصرفه
4 

0۹/0  2 135/0  3 0۹/0  2 0۹/0  2 045/0 

قراردادها ضهن  کاری سیکل کاهش
 هایکاری مواای  ذف و کاهش

 وا د دو به مربوط
5 

0۹/0  2 0۹/0  2 045/0  1 0۹/0  2 045/0 

 به توجه با ماااد نیروهای آاادساای
 انسانی نیروی کافی تعداد وجود

 متخصص
6 

0۹/0  2 0۹/0  2 0۹/0  2 0۹/0  7 متهرکز ا العاتی هایبانک ایجاد 045/0 2 

18/0  2 18/0  2 0۹/0  1 0۹/0  1 0۹0/0 
 عدم انگیزش و مقاومت نیروهای

 موجود در برابر تغییر انسانی
8 

ف
ضع

ها
 

113/0  1 226/0  2 226/0  2 113/0  1 113/0 
نیروها اا  کافی عدم شناخت
 شدهادغام وا دهای

۹ 

33۹/0  3 33۹/0  3 226/0  2 226/0  2 113/0 

 یکپارچگی و تداوت ماهیت عدم
، چانه انی، دوفروشی)خر فرآیندها

های تهاتر، تنظیم اسناد، پرونده
 دیوان، دفاع اا  قوق شهرداری(

10 

226/0  2 226/0  2 33۹/0  3 226/0  2 113/0 

افزایش ا تهال ایجاد فساد در اثر 
وجود دو ندر مسئول ) تهرکز قدرت

 کند(ا تهال فساد را کم می
11 
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27/0  3 36/0  4 18/0  2 18/0  2 0۹0/0 

 مروربهتضعیف وا دهای  قوقی 

)با توجه به تقویت امالک به  امان
 دلیل جذابیت در آینده(

21  

18/0  2 27/0  3 18/0  2 0۹/0  1 0۹0/0 

با تخصص  نیروهایی اا استداده عدم
پست  در دوگانه  قوقی و امالک
 مدیریت وا د

13 

32/2  818/2  12/2  827/1  جهع 

 
 EFE برای QSPM ماتریس. 6جدول 

 هایاستراتژ

ان
و

 

ف عوامل استراتژیک
ردی

 

اه
سا

 

 ابقای کامل
(WT) 

 ادغام محدود
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 ابقای محدود
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TAS AS TAS AS TAS AS TAS AS 

27/0  3 27/0  3 18/0  2 0۹/0  1 یساامانبرون نظارتی ساختارهای وجود 0۹0/0 1 

ت
ص
فر

ها
 

22/0  2 33/0  3 22/0  2 22/0  2 110/0 
 به شهرداری کالن مدیریت اعتهاد

 شهرداران شورای تصهیهات
2 

06/0  1 06/0  1 06/0  1 06/0  1 060/0 
 هایروش اا یریگبهره امکان

 انسانی نیروهای یتوانهندساا
3 

22/0  2 33/0  3 22/0  2 22/0  2 110/0 
 کاهش و یوربهره به شهرداری توجه

 هاهزینه
4 

18/0  2 18/0  2 18/0  2 18/0  2 0۹0/0 
منظور به مناس  یافزارنرم بستر وجود

 شهرداری در امور کردن مکانیزه
5 

44/0  4 33/0  3 22/0  2 11/0  1 110/0 
 اصال ی در برابر پیشنهادهای مقاومت

 شهرداری در
6 

ها
ید
هد
ت

 33/0  3 33/0  3 22/0  2 11/0  1 110/0 
 سطوح در ا تهالی تغییرات
 مؤثر اجرایی و یریگمیتصه

7 
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44/0  4 33/0  3 22/0  2 22/0  2 110/0 
 فعالیت نوع ودر  جم  هاتداوت
 منا و امالک و  قوقی وا دهای
 شهرداری گانهاادهی

8 

33/0  3 44/0  4 11/0  1 11/0  1 110/0 
 تخصصی توان و تعداد در تداوت
 و  قوقی وا دهای در شاغل نیروهای
 شهرداری گانهاادهی منا و امالک

۹ 

36/0  4 36/0  4 18/0  2 18/0  2 0۹0/0 
 شهرداری کالن چارت

 (مربو ه کل ادارات وجود)
10 

85/2  ۹6/2  81/1  5/1  جهع 

 

 نهایی تصمیم . ماتریس7جدول 

 کامل ابقای محدود ادغام محدود ابقای کامل ادغام دسته عوامل

 232/2 818/2 12/2 827/1 داخلی

 85/2 ۹6/2 81/1 5/1 خارجی

 082/5 778/5 ۹3/3 327/3 جهع

 

 و ارائه پیشنهاد یبندجمع .5

 رویکردهاای اا یریاگبهره منظار اا شایرااشاهر کالن شهرداری هایساامان و منا و اینکه به توجه با

 در پاژوهش، نایا در هساتند، مضیقه دچار بهینه، هایاستراتژی تعیین پیرامون هایریگمیتصه در علهی

 وا ادهای اممطلوبیت ادغا مورددر  شیراا مذه ی و فرهنگیشهر کالن شهرداران شورای سؤال به پاسخ

 باه هااآن بقاای یاا یکدیگر در شیراا شهرداری گانهاادهی منا و مستغالت و امالک امور و  قوقی امور

 انجام شد  QSPM-SWOT الگوی تلدیقی یساایسدارش موجود، شکل

 و مربو ه جاری هایهزینه کاهش»در بین عوامل استراتژیک درونی،  دهدمی نشان، IFE جدول

 ندار دو وجاود) قادرت تهرکاز اثار در فسااد ایجاد ا تهال افزایش»نقطه قوت و  ترینمهم« ییجوصرفه

  با توجه باه اینکاه امتیااا شوندمیضعف محسوب نقطه ترینمهم، «(کندمی کم را فساد ا تهال مسئول

گدات وا ادهای اماور  تاوانمی است،( 5/2اا میانگین  )کهتر (232/2)مواون عوامل استراتژیک داخلی، 

ر عوامال اساتراتژیک درونای، شهرداری شایراا اانظا گانهاادهمنا و ی قوقی و امور امالک و مستغالت 

 باه شاهرداری توجه» دهدمی نشان، EFI جدول اا  رف دیگر ؛هستند ضعفدارای ادغام کامل  نهیدرام

« شهرداران شورای تصهیهات به شهرداری کالن مدیریت ها و ههچنین اعتهادهزینه کاهش و یوربهره

 کاالن چاارت ااآنپانماؤثر و  اجرایی و یریگمیتصه سطوح در ا تهالی تغییرات»فرصت و  ترینمهم
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 زانیمبه امتیاا مواون جهع ههچنین  ؛شوندمیقلهداد  هاتهدید ترینمهم ادغام کامل نهیدرام« شهرداری

، اا  یا  واکانش باه وا ادهای ماذکور اجهاالی  ورباه دهادمینشاان  (5/2اا میانگین  کهتر) 350/2

 است  ادغام کامل دارای تهدیداتی فراتر اا نقاط فرصت پیش رو  نهیدرام ها و تهدیداتفرصت

 ل شدهبه شرح ذیمرت ط  هایاستراتژی، اقدام به تعریف دارتیدر پی تعیین عوامل استراتژیک اولو

 :است

 :کامل ادغام -1

 ا ادهایو ادغاام ضهن شهرداری کالن ساختار در مستغالت و امالک و  قوقی کل ادارات ادغام

 کاالن چاارت اصاالح بارای اقدام ههچنین شهرداری؛ گانهاادهی منا و اا یکدر هر  یکدیگر در مذکور

 .(SO)تهاجهی  /ایتوسعه راه رد عنوانبهشهرداری 

 محدود: ابقای -2

 مناا و اای در برخا و  د  مسئولیت و وظایف وا دهای امور  قوقی و امالک و مساتقالت ابقا 

 و اماالک و قوقی  کل ادارات ، ضهن ادغامهاآنهای فعالیت  جم وشهرداری با توجه به نوع  گانهاادهی

 ( WO) جهت تغییر راه رد عنوانبه شهرداری کالن ساختار در مستغالت

 محدود: ادغام -3

 گاناهاادهی  ومناا اا برخی در یکدیگر در مستغالت و امالک امور و  قوقی امور وا دهای ادغام 

 و اماالک و ی قاوق کل ادارات ابقای و  د  ضهن ،هاآن هایفعالیتو  جم  نوع به توجه با شهرداری،

 ( ST)تنوع  راه رد عنوانبه شهرداری کالن ساختار در مستغالت

 کامل: ابقای -4

 دا  و  ضاهن شهرداری، کالن ساختار در مستغالت و امالک و  قوقی کل ادارات ابقای و  د 

  (WT) عیراه رد تداف عنوانبهشهرداری  گانهاادهی منا و اا یکدر هر  مذکور وا دهای ابقای

پاایش ، به شارح ایار QSPM اا  ریو الگویدر مر له بعد جذابیت چهار استراتژی کلیدی فوق 

 :است شده

 5/1 خاارجی ا منظار عوامالو ا 827/1اا منظر عوامل داخلی  ادغام کاملجهع جذابیت استراتژی 

 81/1 خاارجیل ا منظر عواماو ا 12/2 یاا منظر عوامل داخلمحدود  ابقای استراتژی جذابیت است  جهع

 ۹6/2 خارجیمل ا منظر عواو ا 818/2 داخلیاا منظر عوامل محدود  ادغام استراتژی جذابیت است  جهع

 85/2 خاارجیل ا منظر عواماو ا 232/2 داخلیاا منظر عوامل کامل  ابقای استراتژی جذابیت است  جهع

  است
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 های دیگراتژیاستربیشتر اا جذابیت کل  (778/5) ادغام محدود جذابیت کل استراتژی کهییااآنجا

 ع جهاتگرفتن جهی با در نظر بنابراینشود؛ میانتخاب  ترجذابعنوان استراتژی به مذکور است، استراتژی

اری و ههچناین شهرد کالن ساختار در مستغالت و امالک و  قوقی کل ادارات شود اا ادغاممیپیشنهاد 

 زیاهپر داًیااکشاهرداری  گاناهاادهی منا و اا ساامانی هر یک چارتزیرادغام تهامی وا دهای مذکور در 

 کااهش منظورباهشایراا،  شاهرداری کاالن سااختار در ماذکور کال ادارات ابقاای و شده و ضهن  د 

 ی اا وا ادهایبرخا ادغام شکل به محدود، یی، تنها استراتژی ادغامجوصرفه و مربو ه جاری هایهزینه

 ،هااآن هاایالیتفعو  جام  ناوع به توجه با شهرداری، گانهاادهی منا و اا بعضی در یکدیگر در یادشده

وا ادهای  منظور تعیاین  جام فعالیات،شود برای تعیین شاخص باهپیشنهاد می نیههچن شود؛هلیاتی ع

جارای و باا ههااهنگی مادیریت ارشاد بارای ا هاشااخصشوند؛ سپن با بررسی آن  ادغامشده پژوهش

رایط  اضر ناس  با شباید در نظر داشت که هر استراتژی، راه ردی مت ضهناًاستراتژی مذکور اقدام شود  

 ت واهد گرفهر ساامان است که با تغییر شرایط محیطی، اجرای آن در معرض چالش و تردید قرار خ

 

 منابع

 الف. فارسی

 روش  نیکورات انتشا یزد: راه ردی، مدیریت کاربرد اا موفو ایتجربه ،(1385)  سین پهلوانیان،

 باا هارانت 8 منطقاه کال ادی بافات اصالح برونقل  هل یزیربرنامه نقش» ،(13۹0)  سن نیا،  کهت

 سوم، سال ای،منطقه و شهری هایپژوهش و مطالعات مجله، SWOT»تحلیل  الگوی اا استداده

  10 شهاره

 تهاران: ،محهادید سا اعرابی، علی و پارسائیان، ترجهۀ ،10، چاستراتژیک مدیریت ،(1386) فردآر دیوید،

 فرهنگی  هایپژوهش دفتر

مادل  اا اساتداده باا شایرااشاهر کالن در اساتراتژیک مادیریت تحلیال» ،(13۹0) میمحهادر  رهنهاا،

SWOT»، 42 شهاره ی،زیربرنامه و جغرافیا پژوهشیعلهی نشریه  

 مادل اا دادهاسات باا مراغاه شاهری توسعه هایقابلیت ارایابی» ،(13۹0) دیگران و محهدتقی رهنهایی،

  24 شهاره توسعه، و جغرافیا مجله ،«ANP-SWOTترکی ی 

 ایجااده هوشهندونقل  هل هایسامانه توسعه راه ردی یزیربرنامه» ،(1386)مسعود و دیگران    ی ی،

  4 شهاره ،ونقل هل پژوهشنامه فصلنامه ،«کشور

 تهاران: ارت ا اات، و ا العاات فناوری استراتژیک ریزیبرنامه ،(1383)علیرضا و دیگران  ا هدی، علی
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 دانش  تولید انتشارات

 فردا  نشر تهران: ،اثربخش استراتژی ،(1380) غالمرضا کیانی، و وفا غداریان،

 بار تأکیاد با خیزندت شهرهای توسعه الگوی استراتژیک ارایابی» ،(1388) دیگران و الهر هت فرهودی،

 ت ریاز، دانشاگاه ی،زیربرناماه و جغرافیاا نشاریه «(گن دان دو شهر: موردی مطالعه) اقتصادی ابعاد

  2۹ شهاره

 روش اا اساتداده با ندت استخراج صنعت بر متکی استراتژی تعیین» ،(13۹0) دیگران و مصطدی قدمی،

SWOT  آنالیز IEA ماترین و QSPM  پژوهشایعلهی مجلاه ،«گن ادان دو شهرموردمطالعه 

  3 شهاره فضا، آمایش

 هرهایشا در پایادار شاهری توساعه راه ردهاای تعیاین» ،(13۹4) دیگاران و رضا ی،آبادملک مختاری

  15 شهاره ،گلستان دانشگاه جغرافیایی آمایش مجله «(عسلویه استخراجی شهر نهونه) استخراجی

 حهدم سید اعرابی، :ترجهه ،3چ استراتژیک، مدیریت م انی ،(1۹۹4) آل توماس ویلن، جِی و دیوید هانگر،

  1386 فرهنگی، هایپژوهش دفتر تهران: داود، ایزدی، و

 و کاااربرد آن در تعیااینSWOT-QSPM تلدیقاای  یالگااو» (،13۹6و دیگااران )  سااام دیساا وقداای،

 ،«(شاهدم یشاهردار عهلکارد  سابرسای اداره: یماورد مطالعه) هایشهرداربهینه  یهایاستراتژ

  6 شهاره تصهیم، مهندسی فصلنامه
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