
 
 

  در مدت میان استراتژیک برنامة تدوین الگوی ارائة
 شیراز شهرداری بحران مدیریت

 
 شهههر عمههرا  شههرک  ریزیبرنامههه مدیر، شهری ریزیبرنامه و جغرافیا دکترای   عشرتی لیال 

 شهرسازی و راه وزارت، پردیس جدید

 

 چکیده

 15 مههاد ، جامعه اهداف تحقق و شهرها مدیری  فرایند در مدت میا  هایبرنامه کلیدی نقش به توجه با
 میهها  پیونههد برای ابزاری را مدت میا  هایبرنامه، 1347 ماه آذر مصوب شهری عمرا  و نوسازی قانو 

 مطههرح سههاهنه هایبودجههه بهها (اسههتراتکی  هایبرنامههه و توسعة شهری هایطرح) مدت بلند هایبرنامه
 .اسهه  اسههتراتکی  ریزیبرنامههه رویکرد، مدیریتی هایتکنی  و ابزارها ترینمناسب از یکی .اس  نموده
 و سههوییهم، همههاهن ی ایجههاد و محیطی شرایط تحلیل با استراتکی  مدیری  در ابزاری عنوا به هامدل
 .دهنههدمی یههاری نفعهها ذی و مخاطبهها  نیازهههای مطابق مطلوب ایآینده ساختن در را سازما ، افزاییهم
 بههر جوامهه  درونههی فراینههدهای شههد  ترپیچیههده و شهرها در توسعه و افزایش رشد به توجه با چنینهم

 بحههرا  مدیری  کارگیریبه افزوده و شهرها پذیریآسیب بر چنینهم و هاآ  پیچیدگی و هابحرا  تعداد
 پههیش از بیش، شهر هایبخش سایر و شهرها کالبدی فضای ریزیطرح در و توسعة شهری هایطرح در

 ارائههه هایخههدم  و هههافعالی  سازیهدف شفاف با کندمی تالش حاضر پکوهش .کندمی پیدا ضرورت
 و راهبردههها، اندازهاچشههم بههه مههوموریتی حههوز  هر هایفعالی  و هاپروژه اتصال، شهرداری توسط شده

 برنامههة تههدوین ال ههوی ارائههة بههه، هافعالی  پذیرکرد سنجش آمده و س اسناد به در مطرح هایسیاس 
 تحلیلههی -توصههیفی پکوهش روش این .بپردازد شیراز شهرداری بحرا  مدیری  در مدتمیا  استراتکی 

 در ترتیببههه عملیههاتی و بخشههی هههایارائههة پروژه شههیو  تشریح به پکوهش این در اساس این بر. اس 
 در مههدت میهها  اسههتراتکی  ریزیبرنامههه چارچوب تدوین با شیراز شهرداری مناطق و هامعاون  سطوح

، عرصههه ایههن آفرینهها نقش تمههامی هماهن ی میا  با تا، شود می پرداخته شیراز شهرداری بحرا  مدیری 
 فههراهم فراگیههر و جام  ن اهی بستر در شهر روی پیش شهری یکپارچة مدیری  رویة کارآمدترین امکا 
 .گردد

 

 عملیههاتی هههایپروژه، بحههرا  مههدیری ، اسههتراتکی  مههدل، مههدت میهها  برنامة واژگان کلیدی:
 .شیراز شهرداری، وبخشی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 Leila.eshrati@gmail.com 



 1394تابستا  نهمشماره سومسال                    

 

 82 

 مقدمه .1
 بهها را خههود بخواهند چهچنا  شهرهاکال  و بزرگ ایهبه ویکه شهر شهرها مدیری 

 شناسههی پویههایی شههناخ  به ملزم، کند هماهنگ شد  جهانی پدید  و جهانی هایتحول

 تهیههة و شهههر ادار  اسههتراتکی تههدوین، شهههر بههر حههاکم کارهههای و سههاز با آشنایی، شهر

 اختیههار در نهایهه  در و شهههری ریزیبرنامههه مبههانی و اصول راستای در جام  هایبرنامه

 و راهبردههها، هابرنامههه نمههود  پههذیرتحقق جههه  شهههری مههدیری  هههایاهرم داشههتن

 . اس  آ  به مربوط هایسیاس 

، شهههر کالبههدی سههاخ  در باید شهری مدیری  ترین وسیلةمهم شهری ریزیبرنامه

 راهبردهههای و شهههروندا  ایمنههی شههرایط کلیههة... و اقتصههادی، اجتماعی، فیزیکی توسعة

 جههای بههر کههه اثرهایی و حوادث این تحلیل .ب یرد نظر در را آنا  مال و جا  از حفاظ 

 کههاربردی هااستراتکی و راهبردها ارائة و هزم تدابیر اتخاذ با که دهدمی نشا ، گذارندمی

 کههاهش زیادی بسیار حد تا را شهری طبیعی بالیای زاییآسیب اثرهای توا می مناسب و

 .برد میا  از یا داد

 یکههی مههرتبط هایسازما  و هاشهرداری که شهرهاکال  مانند پیچیده هایسیستم در

 لههزوم، کننههدمی فعالیهه  هههاآ  در شهههر بههر دهیسههاما  و نظههارت قدرتمنههد بازوهای از

، زادهمهدی)اسهه  محسههوس تههربیش اسههتراتکی  ریزیبرنامههه هههایتکنی  کارگیریبههه

1382) . 
 در آ  خهها  هههایویکگی و هاتوانمنههدی دلیلبههه اسههتراتکی  ریزیبرنامه رویکرد

 بهها درگیههر هایسههازما  و هههاارگا  در اسههتفاده بههرای، مههدو  و سههاده فراینههدی ایجههاد
. (1381، مرادی)شههودمی ارزیابی مناسب ابزاری عنوا به، شهرهاکال  کنترل و دهیساما 
 هههافعالی  سههازیشفاف، شیراز شهرداری بحرا  مدیری  استراتکی  برنامة اساسی هدف

 حههوز  هههر هههایفعالی  و هههاپروژه اتصههال، شهههرداری توسههط شههده انجههام خههدمات و
 و سهه  آمههدهدبه اسههناد در مطههرح هایسیاسهه  و راهبردههها، اندازهاچشههم به موموریتی
 مههدیری  زمینههة در شههیراز شهههرداری مختلهه  واحههدهای هایفعالی  پذیرکرد سنجش
 . اس  بحرا 

 :شود داده پاسخ زیر هایپرسش به که گرددمی تالش پکوهش این در
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 راسههتای در بحههرا  مههدیری  در اسههتراتکی  مههدت میهها  ریزیبرنامههه فراینههد -1

 چیس ؟ شیراز شهرداری مناطق سطح در عملیاتی هایپروژه به یابیدس 

 بحههرا  مههدیری  در اسههتراتکی  مههدت میهها  ریزیبرنامههه بههرای ساختاری چه -2

 اس ؟ مناسب شیراز شهرداری

 

 نظری مبانی. 2

، کههار، مسههکن بههه شهرها در ساکن جمعی  افزو  روز نیاز و شهرنشینی رشد سری 

 از دور و سرسههبز، امههن هههاییمحیط در فراغ  اوقات گذرا  برای هاییمکا  و خدمات

 راسههتای در. اسهه  بزرگههی تبههدیل کههرده مشههکل به را شهری ریزیبرنامه امر، هاآلودگی

 ایآینههده، بلندمههدت و جام  ن اهی با تا کوشندمی ریزا برنامه، نیازها این به گوییپاسخ

 جههه  در را جههاری هایاقههدام و هاگیریتصمیم و بکشند تصویر به شهر برای را آلایده

 طبیعههی هههایبحرا  برای ریزیبرنامه. نمایند هدای  شده تعیین انداز چشم به یابیدس 

 ریزیبرنامههه مراحههل درهمههة اساسههی و اصلی راهبرد ی  عنوا به باید شهری مناطق در

 پایههداری ضههمان  زیههرا نظرقههرار گیههرد  مد شهری توسعة هایبرنامه و هاطرح و شهری

 ریزیبرنامههه وجود بر اول درجة در شهری توسعة هایگذاریسرمایه و شهری هایطرح

 .(1382، اسمی )اس  استوار شهر گستر  در طبیعی هایبحرا  صحیح مدیری  و

 کوتههاه هایریزیبرنامههه عبههارتی بههه و یهها جاری هایاقدام و هاگیریتصمیم هدای 

 و هابرنامههه به جامعه هایآرما  تبدیل و بلندمدت اهداف به یابیدس  راستای در، مدت

 کههه مدت میا  هایریزیبرنامه در. اس  مدت میا  هایعهد  برنامه بر اجرایی هایطرح

، زمینههه هههر در و تعیین استراتکی  محورهای، شودمی تهیه ساله پنج زمانی باز  ی  برای

 قالههب در بنههدیاولوی  از پههس و شههوندگههزینش می پیشههنهادی هههایطرح و هاسیاس 

 .گردندمی تنظیم ساهنه هایبرنامه

 تحقههق و ریزیبرنامههه فراینههد در مههدت میهها  هایبرنامههه کلیههدی نقههش به توجه با

 مههاه آذر مصههوب شهههری عمههرا  و نوسههازی قههانو  15 ماد ، جامعه هایآرما  و اهداف

 عملیههات برنامههة کشههور وزارت راهنمههایی با اس  تا نموده مکل  را هاشهرداری، 1347

 شهههر جههام  نقشة اساس بر سال پنج مدت برای را شهر هایاصالح و عمرا  و نوسازی
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 رعایهه  بهها و شهههر ضههروری هههایاحتیاج اساس بر، نداشتند جام  نقشة کهصورتی در و

 شهههرداری مههالی هایامکا  سایر و قانو  این در مقرر مالی مناب  حدود در هاآ  اولوی 

 وزارت توییههد و( شهههر اسههالمی شههورای)شهر انجمههن در تصههویب از پس و کنند تنظیم

 . کنند اجرا آ  اساس بر را مربوط هایطرح( فرمانداری)کشور

 مدت میان هایبرنامه انواع

 ایههن اول نوع گردند می تدوین و تهیه صورت سه به سالهپنج مدت میا  هایبرنامه

 هایتجربههه در طور معمههولبههه اسهه  معروف "پروژه به پروژه هایبرنامه"به که هابرنامه

 و ابههزار، اطالعههات نبههود دلیههل به ریزیبرنامه نوع این در. شوندمی انجام ریزیبرنامه اول

 ریزیبرنامههه فرایند و شودمی کال  انتخاب پروژ  تعدادی تنها، هزم سازمانی هایتشکیل

 انتخههاب، اهههداف بههه یابیدسهه  هههایبازتاب ارزیههابی، اهداف تنظیم و تدوین شامل که

 صههورت، اسهه  هههاپروژه و هههاطرح بنههدیاولوی  و یههابیارزش و اجرایههی هایگزینههه

 عملکههردی موفقیهه  عههدم و منههاب  اتههالف، ریزیبرنامههه نههوع این در بنابراین گیرد نمی

 . نیس  انتظار از دور متمم و مکمل هایطرح اجرای عدم دلیل به هاپروژه

 بخههش گذاریسههرمایه یکپارچههه ریزیبرنامههه"، مدت میا  هایریزیبرنامه دوم نوع

. اسهه  برخههودار بهتری کارایی از هاطرح میا  ارتباط به توجه دلیل به که اس  "عمومی

 اجههرای و تهیههه تههوا  تقویهه  باعهه ، نههوع ایههن از برنامههه چند اجرای که رودمی انتظار

 .گردد ریزیبرنامه نهادهای

 در شههودمی نامیههده "جههام  ریزیبرنامههه" عنههوا  تحهه  کههه ریزیبرنامه سوم نوع 

 بخههش اعتبارهههای تخصههی  بههه برنامههه، جههام  ریزیبرنامه در. گیردمی قرار کار دستور

 مههورد نیههز خصوصههی بخههش گذاریسرمایه هدای  و کنترل و شود نمی محدود عمومی

 هههایداده از گیههریبهره و سههازیمدل مسههتلزم ریزیبرنامههه نههوع این. گیردمی قرار توجه

 .(92-96، شیراز شهرداری سالة پنج برنامه)اس  مختل  ابعاد در گسترده اطالعاتی

 هایمحههدودی  بههه توجه با که باشدمی دوم نوع ریزیبرنامه نوع از، رو پیش برنامة

 اطالعههاتی منههاب  محههدودی  چنههینهم و شهههری عمرا  و نوسازی قانو  در شده تعیین

 از و بههاه بههه پایین از حرک  دو از هابرنامه گونهاین تهیه فرایند. اس  شده گزینش، هزم
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 از هههااحتیاج و مسههائل بررسههی، بههاه به پایین از حرک  در. شود می تشکیل پایین به باه

 بهها پایین به باه از حرک  در و پذیردمی صورت نیازسنجی عبارتی به یا و پایین هایهیه

 برنامههة. شههودمی پرداخته سنجی امکا  به اجرایی هایامکا  دی ر و مالی مناب  بینی پیش

 هههایامکا  و تههوا  بههه توجههه ضههمن تهها، اسهه  حرک  دو این تلفیق محصول خروجی

 منتخههب هههایپروژه و هههاطرح، آینههده نیازهههای بههه گوییپاسههخ جههه  در اجرایههی

 اسههتراتکی  مههدت میهها  برنامههة یهه  تههدوین پی در پکوهش این در. شوند بندیاولوی 

 اسههتراتکی  ریزیبرنامههه مههدل از، شههیراز شهههرداری کل در یکپارچه و هم را، هماهنگ

 و تعههدد،  سههازمانی نمههودار شههیراز شهههرداری در ریزیبرنامه فعلی وضعی  با که دیوید

. اسهه  شههده اسههتفاده، اس  داشته مطابق  نیز سازمانی بلوغ خصو به و وظای  تنوع

 و اسههتراتکی اجههرای، اسههتراتکی تههدوین مراحههل دارای اسههتراتکی  مههدل مههدیری  این

 .(1388، دیوید( )1 شماره نمودار) باشدمی استراتکی ارزیابی

 

 دیوید استراتژیک مدل :1 نمودار
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 تحقیق روش. 3

 . گرف  خواهد انجام تحلیلی -توصیفی روش از استفاده با تحقیق این

 هههایروش بههه، شده مطرح اهداف به توجه با پکوهش این در هزم اطالعات و آمار

 :گرددمی آوریجم  زیر
 .شهری ریزیبرنامه هایطرح، هاآمارنامه، هامقاله، هاکتاب به مراجعه -1

 .موضوع با مرتبط هایطرح و سازمانی مدارک و اسناد، آمارها -2

 از گریپرسههش و توثیرگههذار کارشناسهها  و میههانی ،ارشههد مههدیرا  بهها مصههاحبه -3

 .شهری مسائل با مرتبط نخب ا 
 

 شیراز شهرداری بحران مدیریت در مدت میان استراتژیک ریزیبرنامه چارچوب. 4

 مههدیری  حههوز  ادبیههات در تههدبیر و تومل نیازمند استراتکی  تحلیل مراحل تدوین

 شههیراز شهههرداری هههایویکگی شههناخ  بههه نیههاز دی ههر طههرف از و اسهه  اسههتراتکی 

، شههیراز شهههرداری تشکیالتی ساختار و عملکرد حوز  به توجه . با(2 شماره نمودار)دارد

 :گرددمی مطرح ذیل هایحوزه در مدت میا  استراتکی  ریزیبرنامه ساختار

 شهری خدمات حوز  •

 ترافی  و نقل وحمل  حوز  •

 معماری و شهرسازی حوز  •

 اجتماعی و فرهن ی حوز  •

 عمرانی و فنی حوز  •

 هوشمندسازی و مدیری  حوز  •

 اجرایههی هههایگام، شههیراز شهههرداری در سازمانی هایویکگی به توجه با، حالاین با

 :گرددمی بیا  ذیل شرح به استراتکی  ریزیبرنامه
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 شیراز شهرداری تشکیالتی ساختار :2 نمودار

 

 استراتژیک ریزیبرنامه سازمانی ساختار تدوین. 1-4

 منههدنظام دیدگاه ی  با شیراز شهرداری سطح در استراتکی  بحرا  مدیری  اجرای

 ضههروری یکسهها  بسههیار اهههداف دارای و هماهنگ، هم را ولی متفاوت ارکانی وجود و

 .اس 

 هههایپروژه ارائههة راسههتای در اسههتراتکی  ریزیبرنامههه سههاختار ایجاد راستا این در

 بهها، هههاآ  ارتبههاط نحههو  بههه توجههه چنینهم و شیراز شهرداری مناطق سطح در عملیاتی

، اسهه  اسههتراتکی  ریزیبرنامههه فراینههد و سههازمانی ساختار با مطابق که فرایندی دیدگاه
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 .نمایدمی ضروری

 بههه برنامههه تههدوین سههاختار، شیراز شهرداری اجرایی و تشکیالتی ساختار اساس بر

 :اس  شده بینی پیش زیر نمودار ترتیب

 هههایجه  تبیههین کمیتههه ایههن. اس  برنامه رکن باهترین :بحران عالی کمیتة. الف

 تههدوین مراحل انجام از پس و دارد عهده به را برنامه تدوین کلی هایچارچوب و اصلی

 مراجهه  بههه ارائههه از قبههل برنامههه دربار  را نهایی نظرهای که اس  مرجعی آخرین، برنامه

، آ  بعههدی هههایاصههالحیه و برنامههه تدوین نامهنظام تصویب مرج . کندمی قانونی اتخاذ

 .اس  عالی کمیتة

 مههرتبط هههایفعالی  مدیری »نقش، بحرا  راهبری کمیتة :بحران راهبری کمیتة. ب

 بهها راهبههری کمیتههة. کندمی نظارت برنامه تدوین روند بر و دارد عهده بر را «برنامه تهیه با

 (دبیرخانههه طریههق از) غیرمسههتقیم ارتبههاط هههاکارگروه با و مستقیم ارتباط برنامه دبیرخانة

 از، عههالی کمیتههة بهها برنامههه ارکهها  ارتبههاط هرگونههه. کندمی رصد را هاآ  عملکرد و دارد

 .پذیردمی انجام راهبری کمیتة طریق

 مسههتقر ریههزیبرنامههه معاون  در برنامه دبیرخانة :بحران برنامة تدوین دبیرخانة. پ

 اعضهها  دفتههر ایههن کارشناسهها  و «برنامههه اجرایههی دبیههر» عنههوا  به دفتر این مدیر. اس 

. باشههد شههده تعیین دی ری اعضا  ترکیب که مواردی در م ر شوندمی محسوب دبیرخانه

، اداری، فنههی هههایمشاوره و کندمی عمل راهبری کمیتة اجرایی بازوی عنوا  به دبیرخانه

 ارائههه هههازیرکههارگروه و هههاکارگروه کلیة نیز و راهبری کمیتة به علمی و اطالعاتی، مالی

 و داشههته اسهه  عهههده بر را برنامه هایفعالی  کلیة کنند هماهنگ نقش دبیرخانه. دهدمی

 دبیرخانههه. اسهه  مناطق و هامعاون  بدنةکارشناسی، برنامه ارکا  میا  رابطة کنند تسهیل

( الهه : اسهه  هههاعنوا  ایههن تحهه  هاییزیرمجموعههه دارای مؤثرتر نقش ایفای منظور به

 اطههالع واحههد( ت اطالعههات و آمههار واحد( پ مالی مناب  کمیتة( برنامه ب علمی کمیتة

 را خههود هههایفعالی  و اختیارههها از بخشی اس  مجاز برنامه دبیرخانه. آموزش و رسانی

 .کند واگذار صالحذی مشاور به

 بههه هههاکارگروه :منااا ق و کااارکردی هااایحوزه در تخصصی هایکارگروه. ت
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 مراحههل اجرایههی وهشههی وهههای پکفعالی  پیشبرد در مساعدت و مساعی تشری  منظور

 هایتصههمیم فراگیههری از اطمینهها  و برنامههه نههویس پیش تصویب و بررسی، ریزیبرنامه

ایههن  .اندشههده بینههی شهرداری پیش مناطق مجموعه و کارکردی هایحوزه در شده اتخاذ

 ترافیهه  و ونقههلحمل کههارگروه-2، فرهن ی و اجتماعی کارگروه-1 قالب در هاکارگروه

 معمههاری و شهرسازی کارگروه-5 عمرانی و فنی کارگروه-4 شهری خدمات کارگروه-3

 .(3 )نمودار هستند مناطق کارگروه-7 هوشمندسازی و مدیری  کارگروه-6

 

 شیراز شهرداری بحران مدیریت استراتژیک برنامه تدوین ساختار: 3 نمودار

 

 شیراز شهرداری بحران مدیریت در اندازها چشم و هامأموریت تدوین. 2-4

 پههس و آینههده در شهههر که سیمایی از اس  ایفشرده و روشن توصی : انداز چشم

 انههداز عمد چشم ویکگی سه. کندمی پیدا اشبالقوه هایظرفی  کلیة درآمد  فعلی  به از

 کمیته راهبری برنامه 

 ستاد عالی برنامه 

 دبیرخانه

واحد علمی 

 برنامه

واحد اطالع رسانی و 

 آموزش 

واحد آمار و 

 اطالعات

کارگروه حمل و 

نقل و ترافیک 

 شهری 

کارگروه 

خدمات 

 شهری 

کارگروه 

فرهنگی و 

 اجتماعی

کارگروه مدیریت و 
 هوشمند سازی 

امور ، )امور مالی و اداری
، پژوهش، آموزش، حقوقی

 فناوری( 

کارگروه 

 مناطق

کارگروه 

سازی  شهر

 و معماری

فنی و کارگروه 

 عمرانی
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 تمههامی آورد  در فعلیهه  بههه و بههود  آینده به معطوف، بود  فشرده و روشن: عبارتنداز

 پرسههش ایههن پاسههخ تا دارد تالش انداز چشم. سازما  /محله/منطقه/ شهر بالقوه هایتوا 

 شههد  چیههزی چه بالقوه توا ....  سال تا سازما /محله/منطقه/شهر این» که آورد فراهم را

 .(1388، دیوید) «دارد؟ را

 بههه هههدفی ارائههة مفهههوم بههه درحقیقهه  منطقههه و شهههر ی  برای اندازچشم تدوین

 آ  بههه آینههده شههاید در کههه اسهه  چیههزی توصی  و هایشا تالش تمام برای شهروندا 

 فهههم بازتههاب و سازدمی فراهم بینیپیش قابل آیند  فراسوی تصویری، اندازچشم. برسند

 اندازچشههم کلههی شههکل بههه. اسهه  خههویش توسعه اهداف از جامعه مشترک استراتکی 

 چیههزی چههه بههالقوه تههوا  منطقههه یهها شهر این دهد جواب پرسش این به تا کندمی تالش

 .(1372، برایسو )دارد را شد 

 را انههداز چشههم به رسید  راه که گویندکلی می هایمشیخط مجموعه به :موموری 

 بههرای مسههیر یهه  انتخههاب از اسهه  عبارت ماموری  دی ر عبارت به. سازدمی مشخ 

. دارد قههرار نظههام مههدیری  فههراروی کههه مسههیرهایی کلیة بین اصلی از اهداف به حصول

 و هاسیاسهه ، اهههداف کههه طرحههی یهها ال ههو از اسهه  عبههارت موموریهه  ترتیههب بههدین

 ترکیههب یکههدی ر بهها پیوسههته هم به کل ی  قالب در را سازما  ی  عملیاتی هایزنجیره

 .(1388، دیوید) کندمی

، کنههیم بینههیپیش را دهههد روی آینههده در اسهه  ممکههن چهآ  یعنی موموری  تعیین

 را شههود گرفته شرایط آ  در باید که تصمیمی و نماییم مشخ  را آینده احتمالی شرایط

 .برگزینیم

، هههاموموری ، انههدازها چشههم بحههرا  مههدیری  مههدت میهها  اسههتراتکی  برنامههة در

 هههر ذیههل در هههاپروژه و هاسیاسهه ، هااستراتکی، کال  اهداف، محیطی عوامل شناسایی

 .(4 شماره نمودار)گردندمی ارائه، شیراز شهرداری در شده ذکر هایحوزه از ی 
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 شهرداری بحران مدیریت در شدههای  رححوزه قالب در استراتژیک برنامه:4 نمودار

 شیراز

 عملیاتی های پروژه به یابیدست راستای در محیطی عوامل شناسایی فرایند. 3-4

 و بخشههی هههایپروژه بههه یابیدسهه  راستای در محیطی عوامل شناسایی بعدی گام

 .باشدمی شیراز شهرداری مناطق و هامعاون  سطح در عملیاتی

 بههه عوامههل این، گذاردتوثیرگذارمی سازما  بر که اس  عواملی شامل محیطی عوامل

 تحهه  کههه هسههتند عههواملی، داخلههی عوامههل .گرددمی تقسیم خارجی و داخلی دستة دو

، مقابههل نقطههة در و شههود مههی تقسههیم ضههع  و قوت عامل دو به و اس  سازما  کنترل

 عامههل دو بههه خههود و نیسههتند سههازما  کنتههرل تحهه  کههه هستند عواملی خارجی عوامل

 .گرددمی تقسیم تهدید و فرص 

 هههایگیریجه  بههر توثیرگههذار منفههی و مثبهه  عوامههل از ایمجموعههه با هاسازما 

 عوامههل این.اس  ریزیبرنامه قابل و هستند مدیری  کنترل در که هستند روروبه سازما 

 .کنندمی گذارینام داخلی عوامل را

 نقههاط، دی ههر عبههارت بههه .گههرددمی تلقههی ضع  نقاط عنوا به منفی داخلی عوامل

 بههه را هههاآ  سههازما  کههه گیرنههدمی قههرار کنترل قابل هایفعالی  زمره در داخلی ضع 
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  .دهدمی انجام ضعی  بسیار ایشیوه

 در داخلههی ضع  نقاط که شود تعری  ایگونهبه باید سازما  هایاستراتکی تدوین

 .(1388، دیوید)شود داده تخفی  هاآ  اثرهای یا برطرف هااستراتکی این اجرای نتیجة

 قههرار سههازما  کنتههرل قابل هایفعالی  زمره در که هستند داخلی عوامل، قوت نقاط

 از مهمههی بخههش .دهههدمی انجههام عههالی بسههیار ایشههیوه بههه را هههاآ  سازما  و گیرندمی

 مههی طراحههی موجههود قههوت نقههاط تقوی  برای که اس  مواردی، سازما  هایاستراتکی

، منههاب  از ارشههد مههدیرا  ارزیههابی، سههازما  ی  قوت نقاط شناسایی منب  ترینمهم .شود

 .(1386، غفاریا )اس  سازما  خود ساختار و پیشینه

 بههر ولههی هسههتند سههازما  مدیری  کنترل از خارج که را محیطی عوامل از دسته آ 

 رشههد بههرای عوامههل ایههن از برخههی .نامندمی خارجی عوامل، گذارندمی اثر سازما  روند

 را عوامههل گونهاین .شوندمی محسوب ایبالقوه خطرهای، اهداف به یابیدس  و سازما 

 .نامندتهدیدها می

، فرهن ههی، اجتمههاعی، اقتصههادی رونههدهای و رویههدادها، هافرصهه  از مقصههود

 منفعهه  سههازما  بههه آینههده در زیههادی میزا  به توانندمی اس  که...و محیطی، شناسیبوم

 .(1388، )دیوید برسانند

 از جسههتنبهره بههرای بایههد هاسازما  که اس  این استراتکی  مدیری  اساسی اصل

 هههاآ  داد  کاهش یا خارجی تهدیدهای از ناشی اثرهای از پرهیز و خارجی هایفرص 

 تحلیههل در اولیههه هههایگام از یکههی دلیههل همههین باشند  به هاییاستراتکی تدوین درصدد

 کههه اس  آ  خارجی تهدیدهای و هافرص  ارزیابی و شناسایی، سازما  ی  استراتکی 

 .نامندمی خارجی عوامل بررسی را آ 
 کههدام هههر اس  که شده تبدیل منطقه نه به جغرافیایی لحاظ از شیراز شهر طرفی از
 ، هههااولوی  و هههاظرفی  ایههن بههه توجههه بهها بایسههتی و اس  متفاوتی هایظرفی  دارای
 .گردد اتخاذ هایشاستراتکی و تحلیل مناطق

، محیطههی عوامههل زیههاد بسیار تعداد دلیل به محیطی عوامل تحلیل و دهیوز  فرایند
 (AHP) مراتبههی سلسههله تحلیههل روش خصههو  ایههن در .اس  دشواری و پیچیده کار

 .اس  گرفته قرار توجه و تویید مورد
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 :از عبارتند مراتبی سلسله تحلیل فرایند مراحل

 مسوله برای مراتبی سلسله ساختار ی  برپایی •

 های زوجیمقایسه طریق از هاترجیح تعیین •

 هههایماتریس عنههوا  تحهه  شههده کسههب اطالعههات منطقی سازگاری بررسی •

 زوجی هایمقایسه

 و ارشههد مههدیرا  میهها  از، شههیراز شهههرداری محیطههی عوامههل دهههیوز  امههر در

 و داخلههی عوامههل، افههراد همة ترتیب نموده اس . بدین تهیه لیستی، توثیرگذار کارشناسا 

 کههه انههدنموده دهیوز  و مقایسه، گزینه و معیار سطح دو در را شیراز شهرداری خارجی

 . گرددمی ترسیم شیراز شهرداری IE ماتریس نهای  در
 

 کالن اهداف تدوین. 4-4

 هههاموموری  تعیههین از پس کوشدمی سازما  که خاصی هاینتیجه کالن: هایهدف

، هسههتند ضروری سازما  موفقی  برای اهداف آورد  این دس به خود اندازهای چشم و

 کههال  . اهداف(1388، دیوید)اس  انداز چشم راستای در سازما  مسیر کنند  تعیین زیرا

 اتخههاذ حههوزه هههر ذیل محیطی عوامل شناسایی از پس، هااولوی  و هاظرفی  به توجه با

 .گردندمی
 

  ها استراتژی تدوین. 5-4

 دو، شههیراز شهههرداری بحههرا  مدیری  در استراتکی  ریزیبرنامه فرایند به توجه با

 مطههرح منههاطق سطح در عملیاتی استراتکی و هامعاون  سطح در، بخشی استراتکی سطح

 .گرددمی

 کههال  اهداف به توجه با و سطح این در هااستراتکی تعیین جه  :بخشی استراتژی

 و هااسههتراتکی، شهههرداری حههوز  هایمههدیری  و هههامعاون  از هرکههدام، هاشهههرداری

 هههایکارگروه تشههکیل طههی را خههود مربههوط مههدیری  یهها معاونهه  هههایگیریجه 

 .نمایندمی مشخ  هدف هر ذیل، استراتکی 

 و اجرایههی بازوهههای عنههوا  بههه شههیراز شهههرداری منههاطق :عملیاتی هایاستراتژی
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 را خههود هاینقشه، منطقه هر در استراتکی  ریزیبرنامه هایکارگروه تشکیل با، عملیاتی

 بههرای .نماینههدمی تهیههه بخشههی هایاسههتراتکی ذیههل، محیطههی عوامههل تحلیل به توجه با

 هههایمعاون  بهها منطقههه هههر میهها  های مشههترکیجلسههه عملیههاتی هایاستراتکی تعری 

 .گرددمی برقرار مجزا صورت به شهرداری
 

  عملیاتی و بخشی هایسیاست یا و سالیانه هایهدف تدوین. 6-4

 بههرای مههدیری  نظههام سههوی از کههه هاییتصههمیم مجموعههه عبارتنههداز هاسیاسهه 

 ترتیههب بههدین. شودمی اتخاذ کمی اهداف به حصول راه در و راهبرد اجرای هموارسازی

 هههاآ  اتخههاذ کههه اسهه  مههالی و اجرایههی، فنههی، قههانونی تههدابیر از ایمجموعههه، سیاس 

 .سازدمی فراهم را راهبردها تحقق جه  هزم تسهیالت

 و بخشههی هایاستراتکی ذیل، ترتیب به عملیاتی و بخشی هایسیاس  راستا این در

 .گردندمی اتخاذ عملیاتی
 

 عملیاتی و بخشی هایپروژه تدوین. 7-4

 یهه  ایجههاد، تعهههد یهه  تحقههق بههرای منههدزما  هاییفعالی  از اس  عبارت پروژه

 یهها کاه)محصههول یهه  پههروژه هههر اجههرای خروجههی. مشخ  خدمات ارائة یا محصول

 برنامههة هههایسیاسهه  از بخشههی و شودمی تلقی طرح ی  زیرمجموعة که اس ( خدم 

 .(25 :1389، پرور سبزه)کندمی محقق را ساله پنج عملیاتی

 سههتاد توسههط و مسههتقیم صههورت بههه بخشههی هایسیاسهه  ذیههل بخشی هایپروژه

 .گرددمی تعری  هامدیری  و هامعاون  شامل شهرداری

 توسههط، شههکل جداگانههه به منطقه هر عملیاتی هایسیاس  ذیل ایمنطقه هایپروژه

 .گرددمی تعری  شهرداری مناطق
 

 گیرینتیجه. 5

 مههدتیمیهها  هایبرنامههه قالههب در شیراز شهرداری بحرا  مدیری  استراتکی  برنامة

 بههه و شهههرها اسهه  مههدیری  و ریزیبرنامه کال  چارچوب از بخشی آید کهشمار میبه

 و شهههری توسههعه هههایطرح) مههدت بلنههد هایبرنامههه میهها  پیونههد بههرای ابههزاری عنوا 
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 ارتبههاط، درواقهه . گیههردمی قرار استفاده مورد ساهنه هایبودجه با( استراتکی  هایبرنامه

 توفیههق موجههب کههه اسهه  عواملی از یکی شهری توسعة هایبرنامه مستحکم و پیوندهم

 عمههرا  و نوسههازی قانو  15 باماد  مطابق، ایرا  در. شودمی عمل عرصة در هابرنامه این

 اصههالح و عمههرا  و نوسازی عملیات برنامة تهیة به موظ  هاشهرداری، (1347) شهری

 تصههویب از پههس آ  اجههرای و شهههر جههام  طههرح براسههاس سههال پههنج مدت برای شهر

 . اندشده شهر اسالمی شورای وسیلةبه

 اجرایههی شههیراز شهههرداری در تغییههر رویکههرد بهها مقاله این در استراتکی  مدل ارائة

 شههروع پیرامههونی محههیط و سههازما  به سازما  افراد ن رش تغییر از، تغییر این گردد ومی

 سیسههتمی در خههدمات ارائة جه  و اس  عمومی نهاد ی  که شیراز شهرداری .گرددمی

 و شهههروند و شهههر نیههاز بههه گوییپاسههخ جههه ، کنههدمی فعالیهه  شهههر نام به باز و پویا

 شهههری نیازهای قبال در کاری هایحوزه تمامی بایستی وربهره مدیری  ی  به دسترسی

 کههه نمههود بیهها  گونهههاین توا می نمایند  بنابراین نقش ایفای مندنظام و هماهنگ شکلبه

 شهههر در موجههود وضههعی  تحلیل جه  مناسب ابزاری استراتکی  جنس از ریزیبرنامه

 .اس  (فردا نیازهای)مطلوب ایآینده سم  به سازما  حرک  و (امروز نیازهای)شیراز

 شهههرداری گیریجههه ، پههکوهش ایههن طههی در شده انجام هاینوآوری ترینمهم از

 شهههرداری کههل در یکپارچه و هم را، هماهنگ استراتکی  برنامة ی  تدوین برای شیراز

 و نخب هها ، مههردم سههازما  از خههارج در و سههازما  مختلهه  سههطوح کههه اسهه  شههیراز

 تههدوین پی یههری، دهههدمههی نشهها  مقاله این .اندنموده نظر اظهار آ  به نسب  کارشناسا 

 تههومین ضههمن توانههدمی شههیراز شهرداری در بحرا  مدیری  استراتکی  مدتمیا  برنامة

 هههایطرح و بحههرا  مدیری  زمینة در شهرداری ساهنه هایپروژه میا ، برنامه از انتظارها

 کنههد و برقههرار را هزم پیونههد( تفصههیلی و جههام  طههرح) شهههر عمرا  و توسعه فرادس 

 .برگیرد در را شهرداری واحدهای کلیه فعالی 

 مههدیری  در پراکنههده و ایجزیههره هههایحرک  کههه نمههود اذعهها  بایستی نهای  در

 عناصههر بههه زمهها هم توجههه و سیسههتمی ن ههاه ی  با وتنها باشد گشاراه تواندنمی شهری

 فراینههد طرفههی از.یافهه  دسهه  شهههری هماهنههگ مههدیری  ی  به توا می شهر بر مؤثر
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 نیازمنههد، آ  تحقههق جههه  در و اسهه  کلههی و کههال  مفهوم ی  استراتکی  ریزیبرنامه

، ایبرنامههه اطالعههات و آمههار، باهدسههتی هایبرنامههه جملههه از هزم بسترهای بود  فراهم

 و موضههوع بههه نسههب  سههازمانی بلوغ و رشد، اجرا حین در تغییر مدیری  مقولة به توجه

 .اس  مؤثر هایشاخ  و ارزیابی نظام وجود

 شههیراز شهههرداری بحههرا  مدیری  مدت میا  استراتکی  برنامة: چهارچوب ذیل در

 ( 5 شماره نمودار) :گرددمی ارائه
 

 
 شیراز شهرداری بحران مدیریت مدت میان استراتژیک برنامة: 5 نمودار

 

 منابع

 شههاپور دکتر و مقیمی ابراهیم دکتر ترجمه .محیطی مخاطرات (.1382) .کی ، اسمی  .1
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 هادانشهه اه انسههانی علههوم کتههب تههدوین و مطالعههه سازما  انتشارات، نکادگودرزی

 تهرا ، (سم )

 و دولتههی هایسههازما  بههرای اسههتراتکی  ریزیبرنامههه (.1372. )ام جهها ، برایسههو  .2
 شیراز. دانش اه، دوم چاپ، غیرانتفاعی

، شههیراز شهههرداری ریزیبرنامههه معاونهه  .شههیراز شهرداری (92-96) ساله پنج برنامه .3

 .شیراز دانش اه ایمشاوره و علمی هایهمکاری دفتر

، اعرابههی  علی، پارسائیا ، سیزدهم چاپ .استراتکی  مدیری  (.1388. )فردآر، دیوید .4

 .محمد سید

 تهرا ، ترمه انتشارات .پروژه مدیری  کاربردی مرج  (.1389. )مجید، پرور سبزه .5

 فرا پنجم: چاپ .اثربخش استراتکی (.1386) .غالمرضا، کیانی، وفا، غفاریا  .6

 شههرک ، اول چههاپ، شهههرها کال  در استراتکی  ریزیبرنامه (.1381) .واراز، مرادی .7

 .شهری ریزیبرنامه و پردازش

 آ  جای ههاه و جهانی اخیر تجربیات) راهبردی ریزیبرنامه (.1382) .جواد، زادهمهدی .8
 .ایرا  معماری و شهرسازی تحقیقات و مطالعات مرکز، اول چاپ. (ایرا  در

 مههدیری  بههرای شهههری هایشههاخ  (.1386) .ویکتوریهها، دوبههال، ماتیو، فال وس  .9
 ایرا  صنع  و علم دانش اه، اول چاپ، شهرها
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