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چکیده
ایـن تحقیـق که با هدف بررسـی و انتخاب اسـتراتژی بهینه برای شـهرداری ایالم بـا بهرهگیری
از مـدل ترکيبـي  SWOT-ANPتدویـن شـد از نـوع توصیفـی -تحلیلـی و بـر مبنـای هدف،
کاربـردی میباشـد .ابـزار جمعآوری دادهها ،پرسشـنامه و جامعـۀ آماری تحقیق متشـکل از 49
نفـر از خبـرگان و صاحبنظـران در شـهرداری ایلام اسـت .جهـت تجزیـه و تحلیـل دادههـا از
مـدل ترکیبـی  SWOT-ANPاسـتفاده شـد .در فراینـد تحلیـل و انتخاب اسـتراتژی بهینه برای
شـهرداری ایلام از روش ماتریـس ارزیابـی عوامـل داخلـی ( )IFEو ماتریـس ارزیابـی عوامل
خارجـی ( )EFEاسـتفاده گردید .بر اسـاس نتایج به دسـت آمـده ،مجموع نمـرات نهایی نقاط
قـ ّوت و ضعـف ،فرصتهـا و تهدیدهـا در شـهرداری ایلام برابـر با  1/60اسـت کـه این عدد
فاصلـۀ زیـادی تـا میانگیـن مـورد نظـر ( )2/5دارد .این امر نشـان میدهـد که شـهرداری ایالم
شـرایط مناسـب درونـی نـدارد؛ بـه طوری کـه از نظـر عوامل داخلـی و خارجی دچـار ضعف
اسـت؛ همچنیـن نتایـج نشـان داد که اسـتراتژي  SOبيشـترين وزن را دارد و به عنـوان بهترين
اسـتراتژي فعالیـت و تمایـل سـرمایهگذاران بخش خصوصـی برای همکاری در توسـعۀ فضای
عمـران شـهری و وجـود زمینۀ مناسـب برای سـرمایهگذاران در شـهر ایالم مانند تـردد زوار در
شـهر ایلام و نزدیکی بـه مرز مهـران انتخاب ميشـود.
واژگان کلیدی :استراتژی بهینه ،مدل ترکیبی ،SWOT ،شهرداری ایالم.

 . 1مربی ،گروه مدیریت ،مرکز مهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مهران ،ایران (نویسندۀ مسئول)
 . 2مربی ،گروه حسابداری ،مرکز مهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مهران ،ایران
 .3کارشناس ارشد علوم اجتماعی ،مدرس دانشگاه

sadegh_feizollahi@yahoo.com
behzadhesab@commailg
hamd.2000@yahoo.com

فصلنامۀ علمي

200

بررسی و انتخاب استراتژی بهینه برای شهرداری ایالم...

مقدمه و بیان مسئله
رشـد بیرویـۀ شهرنشـینی و افزایـش انتظـارات شـهروندان از مدیـران شـهری از
سـویی و بحرانهـای مالـی و اقتصـادی حاکـم بـر جوامـع نویـن امـروزی در کنار
مشـکالت اجتماعـی و کالبـدی شـهری پیچیده از سـوی دیگر ،نیاز بـه هماهنگی و
برنامهریـزی را بـرای ارگانهـای مرتبـط بـا مدیریـت شـهری؛ بهویژه شـهرداریها
روشـن میکنـد .نیـاز به گسـترش فراینـد تصمیمگیـری کـه بتواند امـکان تدوین و
اجـرای اسـتراتژیهای فعـال در مقابلـه بـا شـرایط متحـول را فراهـم نمایـد نیـز به
شـدت احسـاس میگـردد (زیـاری و میرجلیلـی .)3 :1392 ،از طرفـی گسـتردگی
و پیچیدگـی مسـائل شـهري و رشـد و توسـعۀ روزافـزون شـهرها ،مدیریـت امـور
شـهر را بـه وظیفـهاي دشـوار تبدیل کرده اسـت .از طرف دیگـر ،در دو دهـۀ اخیر،
واژۀ همـکاري بیـن سـازمانی و ارتباطـات بیـن آنهـا به عنـوان یک پدیـدۀ نوظهور
و قدرتمنـد و یـک مزیـت ویـژۀ رقابتـی ،مطـرح شـده و مدیریـت شـهري نیـز بـه
تبعیـت از ایـن تحـوالت ،تحـت تأثیـر عوامـل داخلـی و خارجـی و سـاختارهاي
فرهنگـی ،اقتصـادي ،اجتماعی و سیاسـی و  ...قـرار گرفته اسـت .در این خصوص،
بـه منظـور کاهش و برطرف نمودن مشـکالت یادشـده ،ضروري اسـت که وضعیت
مدیریـت توسـعۀ شـهري و برنامهریـزي توسـعۀ شـهري با دیـدگاه اسـتراتژیک مدّ
نظـر قـرار گیـرد .مدیریـت شـهري بـا توجـه بـه گسـتردگی وظایـف آن و تأثیرات
عوامـل داخلـی ،نیازمنـد وجـود برنامههـاي توسـعه با تشـکیالت مشـخص اسـت
تـا مدیریـت شـهر بـه نحو مطلـوب صـورت گیـرد (رهنمایـی و همـکاران:1390 ،
 .)78ادارۀ مطلـوب شـهرهای کشـور بـدون مدیریـت یکپارچـۀ شـهری امکانپذیـر
نیسـت و مدیریـت یکپارچـۀ شـهری همـان نـگاه سیسـتمی اسـت کـه نتیجـۀ آن،
برنامـۀ راهبـردی شـهرها میباشـد (جوانمـردی و اسـدی .)6 :1392 ،رویکردهـا و
فنـون بسـیاری در فراینـد مدیریـت اسـتراتژیک اسـتفاده میشـود که در میـان آنها،
تجزیـه و تحلیـل نقـاط قـ ّوت ،ضعفها ،فرصتهـا و تهدیدهـا متداولترین اسـت.
تجزیـه و تحلیـل  SWOT1یـک ابـزار پشـتیبانی مهم بـرای تصمیمگیری میباشـد
کـه معمـوالً برای تجزیـه و تحلیل نظاممند محیطهـای درونی و بیرونی در سـازمان
بـه کار مـیرود .شـهرداری از طریـق شناسـایی نقـاط قـ ّوت ،ضعفهـا ،فرصتهـا
1. Strength Weakness Opportunity Threat
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و تهدیدهـا بـا تدویـن اسـتراتژیهایی از نقـاط قـ ّوت خـود اسـتفاده میکنـد ،نقاط
ضعـف را از پیـش رو برمـیدارد ،از فرصتهـا بهرهبـرداری میکنـد و بـه مواجهـه
بـا تهدیدهـا میپـردازد (کانـگاس و همـکاران .)351 :2009 ،بـا توجه بـه مطالعاتی
کـه در حوزههـای مختلـف مدیریـت اسـتراتژیک انجـام شـده ،در هیچ یـک از این
حوزههـا بـه طـور خـاص بـه رونـد تدویـن برنامههـای اسـتراتژیک شـهرداریها
و منابـع و شـاخصهای ارزیابـی آن پرداختـه نشـده اسـت؛ لـذا مسـئلۀ اساسـی در
تحقیـق حاضـر ،تجزیـه و تحلیـل محیطهای داخل و خـارج سـازمان در افق زمانی
یکسـاله ( )1396بـا بهرهگیـری از برنامهریـزی اسـتراتژیک ،ابـزار ماتریس SWOT
و رتبهبنـدی و انتخـاب اسـتراتژی بهینـه برای شـهرداری ایالم با اسـتفاده از تکنیک
چنـد شـاخصه  ANP 1میباشـد.
پیشینۀ تحقیق
برخی از تحقیقات انجام شـده در حوزة اسـتراتژی  SWOTو فرایند تحلیل شـبکه
 ANPدر جدول شـمارة ( )1بیان شـده است.
جدول شمارۀ ( .)1پیشینۀ تحقیق

ردیف

عنوان مقاله

نویسنده و
سالانتشار

روش کار

نتایج

1

ابتدا با مدل راهبردی  SWOTنقاط
ضعف و قدرت گردشگری شهر شیراز
تحلیل مشکالت گردشگری
استفاده از مدل
شهر شـــیراز با اســـتفاده از فیلی و راهبردی  SWOTو شناسایی شد و راهکارهایی جهت
مدل راهبـــردی  SWOTو همکاران روش تحلیل سلسله توسعۀ صنعت گردشگری ارائه گردید؛
روش تحلیل سلســـله مراتبی ( )1393مراتبی  FUZZYسپس با استفاده از روش تحلیل سلسله
ANP
مراتبی FUZZY ANPعوامل و
FUZZY ANP
راهکارها ،اولویتبندی شد.

2

وزن فرصتهـا از تهدیـدات
باالتـر و نقـاظ ضعـف نظـام مالـی
شـهرداری ایلام نسـبت بـه نقـاط
ق ّوت آن بیشـتر است؛ لذا استراتژی
 WOتغییـر جهـت و اسـتفاده از
فرصتهـای محیطی بـرای غلبه بر
نقاط ضعف سـازمانی  -اسـتراتژی
مناسـب و بهینـه میباشـد.

تبیی ــن سیاس ــت بهین ــۀ مال ــی
شـــهرداریهای
بـــرای
شـــهرهای میانـــی ایـــران
مطالعـــۀ مـــوردی (شـــهر
ایـــام)

بیگمیری
()1390

SWOT

1.Analytical Network Process
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ادامه جدول شمارۀ ( .)1پیشینۀ تحقیق
ردیف

3

عنوان مقاله

نویسنده و
سالانتشار

روش کار

نتایج

مدل پیشنهادی در این مقاله از پنج مرحله
تشکیل شده است .1 :تدوین چشمانداز،
مأموریت ،اهداف بلندمدت و ارزشهای
محوری؛  .2مسئلهیابی و تحلیل موقعیت
بررسـی روش تدوین
شهر و شهرداری و تشکیل ماتریس
برنامههـای راهبـردی
SWOT؛  .3تعیین اهداف راهبردی،
در شـهرداری بـا جوانمردی
تکنیک SWOT
تعریف راهبردها و اولویتبندی آنها با
اسـتفاده از  SWOTو اسدی
و QSPM
استفاده از  QSPMو تعیین شاخصهای
و  QSPMو نحـوه ()1392
پایش و ارزیابی؛  .4تدوین برنامههای
تعییـن شـاخصهای
عملیاتی و اجرایی و تعیین منابع و
ارزیابـی آن
ملزومات و زمانبندی آنها؛  .5ارزیابی و
نظارت بر عملکرد برنامهها و شناسایی
انحرافات و ارائۀ راهحل مناسب.
برای تدوین
استراتژیها از
تکنیک  SWOو
ملکی و
برای اولویتبندی
همکاران
استراتژیها از
()1389
فرایند تحلیل
شبکهای ANP
استفاده شد.

4

تدویـن و ارزیابـی
ا سـتر ا تژ یها ی
سـازمانی با بهکارگیری
مدلهـای  SWOTو
فرایند تحلیل شبکهای
ANP

5

بـا اسـتفاده از تجزیـه و تحلیـل
 SWOTمبتنـی بـر ذینفـع ،تلاش
بـرای کشـف راههـا و ابـزار تبدیـل
تجزیــه و تحلیــل
«تهدیـد» ممکـن بـه «فرصتهـا» و
 SWOTمبتنــی
تغییـر «نقـاط ضعـف» به «نقـاط ق ّوت»
سیواستاوا
تجزیه و تحلیل
بــر ذینفــع بــرای
در رابطـه بـا برنامـه  MSWMمبتنـی
و همکاران
SWOT
مدیریــت ضایعــات
بـر جامعـه انجـام شـد .با این بررسـی،
()2016
جامــد زبالــۀ شــهری
برنامههـای عملیاتـی اسـتراتژیک برای
درشــهرالکنــو،هنــد
شـرکتهای اجتماعـی و شـهرداری
بـرای بهبـود  MSWMدر الکنـو
توسـعه داده شـد.
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ادامه جدول شمارۀ ( .)1پیشینۀ تحقیق
نویسنده و
سال انتشار

ردیف

عنوان مقاله

6

تجزیــه و تحلیــل
 SWOTاز مدیریت
موفــق زبالههــای
ســاختمانی

7

1
کاربـرد روش  AHPماجا کیبا
در زمینۀ تدارکات شـهر ()2014

8

بررســی اجــرای مدل
ترکیبــی SWOT-
 TOPSISبا استفاده
اجرای مدل در ایـن پژوهـش از ترکیبـی از تجزیـه
از روش فــازی بــرای
ارزیابــی و رتبهبنــدی شاکریان و ترکیب TOPSISو تحلیـل و  TOPSISفـازی تحلیـل
اســتراتژی منابــع همکاران  -SWOTبا  SWOTبـرای محیـط سـازمانی و
انســانی و کســب ( )2016استفاده از روش رتبهبنـدی اسـتراتژیهای سـازمانی در
دسـترس اسـتفاده شـد.
فازی
و کار در ســازمان
(مطالعــۀ مــوردی :راه
و ســازمان توســعۀ
شــهری در یــزد)

یوان
()2015

روش کار

نتایج

ایـن مطالعـه پنجرهایـی را بـاز میکند
کـه از طریـق آنهـا ذینفعـان اصلـی
میتواننـد شـرایط داخلـی و خارجـی
مدیریـت زبالههـای سـاختمانی در
تجزیه و تحلیل شـنزن را درک کننـد .هفـت اسـتراتژی
انتقـادی کـه بـر مبنـای شناسـایی
SWOT
 SWOTارائـه شـده اسـت میتوانـد
بـرای شـنزن مفیـد باشـد تـا مدیریـت
زبالههـای سـاختمانی آیندۀ خـود را در
سـطح اسـتراتژیک توسـعه دهـد.

روش AHP

ایـن مقالـه سـعی در اجـرای روش
 AHPبـرای انتخـاب راهحلـی در
زمینـۀ حمـل و نقل شـهری داشـت که
کیفیـت زندگـی شـهروندان را بهبـود
میبخشـد .

سؤالهای تحقیق
 .1نقاط ق ّوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدات پیش روی شهرداری ایالم کدامند؟
.2استراتژی بهینه برای شهرداری ایالم کدام استراتژی است؟
1. Analytical Hierarchy Process
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روششناسی تحقیق
ایـن پژوهـش از نـوع توصیفـی -تحلیلـی و از نظر هـدف ،کاربردی اسـت .جامعۀ
آمـاری آن نیـز متشـکل از  49نفـر از خبـرگان و صاحبنظـران در شـهرداری ایالم
میباشـد کـه در فـاز اول بـرای شناسـایی نقـاط قـ ّوت ،ضعفهـا ،تهدیـدات و
فرصتهـا ،بـا این جامعۀ آمـاری مصاحبهای نیمهسـاختاریافته ترتیب داده شـد و به
وسـیلۀ کدهایـی کـه از این طریق احصا شـد ماتریسهای داخلـی و خارجی تدوین
گردیـد .در ادامـه نیـز بـر اسـاس نقـاط قـ ّوت ،ضعفهـا ،تهدیـدات و فرصتهای
شناساییشـده یـک پرسشـنامه تدویـن شـد و در بین جامعـۀ آماری توزیـع گردید.
سنجهها
بـرای بـه دسـت آوردن اطالعـات از طریـق پرسشـنامه اقدام شـد؛ بدیـن ترتیب که
عوامـل و نقـاط قـ ّوت و ضعـف ،فرصتها و تهدیـدات پیش روی شـهرداری ایالم
در قالـب پرسشـنامه تدویـن شـد و در اختیار کارشناسـان خبره ،مدیـران و اعضای
شـورای شـهر ایلام قـرار گرفـت .در پرسشـنامۀ مذکـور جهـت ارزیابـی عوامـل
داخلـی (نقـاط قـ ّوت)  16سـؤال ،عوامـل داخلی (نقاط ضعـف)  14سـؤال ،عوامل
خارجـی (فرصتهـا)  14سـؤال و عوامـل خارجـی (تهدیدات)  10سـؤال در قالب
طیـف  5سـطحی لیکـرت (خیلـی مخالفم تا خیلـی موافقـم) طراحی شـد .با توجه
بـه اینکـه این پرسشـنامه از نوع محققسـاخته بـود ،روایی آن توسـط اسـاتید گروه
مدیریـت دانشـگاه آزاد ایلام و خبرگان و صاحبنظران شـاغل در شـهرداری ایالم
تأییـد شـد .برای بررسـی پایایـی آن نیز از روش آلفـای کرونباخ اسـتفاده گردید .در
جـدول شـمارۀ ( )2پایایـی ابزارهای تحقیق آمده اسـت .با توجه به نوسـانات آلفای
کرونبـاخ (بیـن صفـر و یـک) و نتیجـة بهدسـتآمده میتوان گفـت که پرسشـنامه از
پایایـی خـوب و قابـل قبولی برخوردار اسـت.
جدول شماره ( .)2پایایی ابزارهای تحقیق به روش آلفای کرونباخ
تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

54

0/835
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تجزیه و تحلیل دادهها
بـرای تجزیـه و تحلیـل اطالعـات از روش ماتریـس ارزیابی عوامل داخلـی )IFE(1
و ماتریـس ارزیابـی عوامـل خارجـی ( ) EFE2اسـتفاده میشـود .تحلیل اسـتراتژی
مناسـب جهـت ارائـه در شـهرداری ایلام بـا اسـتفاده از شناسـایی عوامـل درونـی
(قوتهـا و ضعفهـا) و عوامـل بیرونـی (فرصتهـا و تهدیدهـا) آغـاز میگـردد؛
سـپس بـه ارزیابـی عوامل درونـی ( )IFEو عوامل بیرونی ( )EFEتدوین اسـتراتژی
توسـط مـدل  SWOTمیپـردازد .در ادامـه بـا بهرهگیـری از ماتریـس ارزیابـی
درونـی -بیرونـی  )IE(3مشـخص خواهد شـد که شـهرداری ایالم از نظـر مدیریت
اسـتراتژیک در چـه وضعیتـی قـرار دارد .در نهایـت نیز بـا بهرهگیـری از مدل ANP
مشـخص میشـود که اولویـت با کـدام اسـتراتژیهای تدوینشـده برای شـهرداری
ایالم اسـت.

شکل شمارۀ ( :)1ارزیابی استراتژی مناسب برای شهرداری ایالم

 .1ارزیابی عوامل داخلی ()IFE
ماتریـس ارزیابـی عوامـل داخلـی ( )IFEبرای بررسـی اسـتراتژیک عوامـل داخلی
سـازمان اسـت کـه نقـاط قـ ّوت و ضعـف اصلـی واحدهـای وظیفـهای سـازمان را

1. Internal Factors Evaluation
2. External Factors Evaluation
3. Internal External
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تدویـن و ارزیابـی میکنـد و بـرای شناسـایی و ارزیابـی روابـط بیـن ایـن واحدهـا
راههایـی ارائـه میدهـد (فـردآر .)15 :1379 ،ایـن ماتریـس در پنج مرحله به شـرح
زیـر شـکل میگیرد:
 -1پـس از بـه دسـت آوردن نقـاط قـ ّوت و ضعف ،ایـن عوامل بـه ترتیب نقاط
ق ّوت و ضعف نوشـته میشـوند.
 -2بـه هـر یـک از نقـاط قـ ّوت و ضعـف از صفـر (اهمیت نـدارد) تا ( 1بسـیار
مهـم اسـت) ،ضریـب داده میشـود .ضریـب هر عامـل بیانگر اهمیت نسـبی آن
عامـل در موفقیـت سـازمان اسـت .مجمـوع این ضرایب بایسـتی برابر  1شـود.
 -3بـه هـر یـک از عاملهـا (نقـاط قـ ّوت و ضعـف) نمرۀ  1تـا  4داده میشـود؛
نمـرۀ  1بیانگـر ضعـف اساسـی ،نمرۀ  2نشـاندهندۀ ضعـف کم ،نمـرۀ  3بیانگر
نقطـۀ قـ ّوت و نمـرۀ  4نشـانگر قـوت بسـیار بـاالی عامـل مـورد نظر میباشـد
(نمـرۀ  1و  2مخصـوص نقـاط ضعـف و نمـرۀ  3و 4مخصـوص نقـاط قـ ّوت
است).
 -4ضریـب هـر یـک از عاملهـا در نمـرۀ آن ضریـب ،ضرب میشـود .مجموع
نمرههـای نهایـی هـر عامـل محاسـبه میگـردد تا نمرۀ نهایی سـازمان مشـخص
شـود .اگر نمرۀ نهایی سـازمان ،کمتر از  2/5باشـد ،به این معناسـت که سـازمان
از نظـر عوامـل داخلـی دچـار ضعف اسـت .اگر نمرۀ نهایی بیشـتر از  2/5باشـد
بـه این معناسـت که سـازمان از نظـر عوامل درونـی دارای ق ّوت میباشـد.
قوت) شهرداری ایالم
جدول شمارۀ ( .)3ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (نقاط ّ

ردیف قوت ها

ضریب نمره نمرۀ نهایی

1

اسـتفادۀ شـهرداری از وسـایل ارتباطجمعی مانند رسـانه
و شـبکههای اجتماعـی مجـازی جهت معرفـی خدمات 0/008
شهرداری

3

0/024

2

ایجـاد شـهر و شـهرداری الکترونیـک و ایجـاد بانـک
اطالعـات شـهری

0/008

3

0/024

3

وجود دورههای آموزشـی مقطعی جهت آشـنایی کارشناسـان
و کارکنان شـهرداری با مفاهیـم نوین علمی

0/02

3

0/06
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قوت) شهرداری ایالم
ادامه جدول شمارۀ ( .)3ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (نقاط ّ

ردیف قوت ها

ضریب نمره نمرۀ نهایی

4

وجود مراکز خدماتی وابسته به شهرداری ایالم

0/008

3

0/024

5

فعالیـت شـهرداری در زمینـۀ برگـزاری جلسـات مسـتمر بـا
شـهروندان از طریـق جلسـات شـورای اسلامی شـهر ایلام

0/01

3

0/03

6

ظرفیـت و فرهنـگ تغییرگرایی در شـهروندان (اسـتقبال
شـهروندان ایالمـی از ایجـاد طرحهـای نـو و تغییـرات 0/022
سـازنده در زمینـۀ طراحی شـهری)

3

0/066

7

ترغیب شهروندان برای مشارکت در مدیریت شهری

0/022

3

0/066

8

احسـاس مسـئولیت شـهروندان نسـبت بـه زیباسـازی
فضـای شـهری ،پیشـرفت و توسـعه شـهر ایلام

0/022

4

0/066

9

توجـه زیـاد شـهروندان و مدیـران شـهری نسـبت بـه
محیـط زیسـت شـهری شـهر ایلام

0/022

4

0/066

10

فعالیت شورای شهر ایالم در مدیریت خدمات شهری

0/07

3

0/021

11

وجود منابع ایجاد درآمد پایدار در شهرداری ایالم

0/036

3

0/1

12

گسـترش فنـاوری اطالعـات ( )ITو هماهنگسـازی
سـازمانی در مدیریـت شـهری ایلام

0/008

3

0/024

13

جذب منابع باالدسـتی جهـت تکمیل پروژههـای ناتمام
در طرحهـای عمران شـهری ایالم

0/006

3

0/018

14

وجـود زمینههای مناسـب بـرای جذب سـرمایهگذاریها
در ایلام؛ از جملـه وجـود مرز مهران و تردد زوار از شـهر 0/018
ایالم

3

0/054

15

جلب مشـارکت بخـش خصوصی در طرحهـای عمران
و توسـعۀ شـهری ایالم

0/016

3

0/048

16

وجـود انگیـزۀ کافی و توانایـی الزم در بخش خصوصی
بـرای انجام وظایف برونسپاریشـده در شـهرداری ایالم

0/006

3

0/018
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جدول شمارۀ ( .)4ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (نقاط ضعف) شهرداری ایالم
ردیف ضعفها
1

ضریب

نمره

نمرۀ نهایی

0/07

1

0/07

0/03

1

0/03

0/07

1

0/07

0/07

1

0/07

0/027

1

0/027

0/025

2

0/05

0/03

1

0/03

0/07

1

0/07

0/072

1

0/072

0/03

1

0/03

0/028

2

0/028

0/07

1

0/07

0/034

1

0/034

نهادینه نشدن فرهنگ «شهر ما ،خانۀ ما» در بین شهروندان توسط
شهرداری ایالم

0/07

1

0/07

جمع

1

-

1/60

حجم کم منابع مالی ،بیثباتی در درآمدهای شهرداری و اتکای آن به
منابع ناپایدار مانند عوارض ساخت و ساز که در مقاطعی دچار شدت
و ضعف است

2

کیفیت پایینتر از حدّ مطلوب خدمات ارائهشده توسط شهرداری ایالم
به شهروندان

3

بیثباتی مدیران شهری و جابجایی مدیران

4

ضعف در شفافیت (اطالعرسانی به شهروندان ایالمی) و مشارکت
(تأثیرپذیری از شهروندان)

5

بیتوجهی مدیریت شهری ایالم به بازسازی درونی (ضعف در حل به
موقع مسائل و مشکالت شهری)

6

ضعف در خود ارزیابی (بیتوجهی به طرحها و برنامهریزی برای
چشمانداز آتی در شهرداری ایالم)

7

پایین بودن تعهد مدیران نسبت به پیشرفت و توسعۀ عمرانی شهر ایالم

8

وجود نارسایی در زمینۀ نیازهای اولیۀ شهروندان و مشکالت روزمرۀ
شهری مانند ترافیک و وضعیت آسفالت سطح شهر ایالم

9
10
11
12
13
14

ناهماهنگی و عدم ارتباط شهرداری ایالم با سازمانهای دیگر در زمینۀ
ایجاد زیرساخت شهری و در نتیجه افزایش هزینههای ناشی از این
ناهماهنگیها

کمتوجهی و ناتوانی مدیریت شهری در برآوردن نیازها و خواستههای
شهروندان
توان بهنسبت ناکافی مدیریت شهری در بسیج کردن منابع بهمنظور
اجرای طرحها و پروژههای عمران شهری وابسته به شهرداری ایالم

نبود تفکر استراتژیک در مدیریت شهری و نهادینه نشدن مفاهیم نوین
مدیریت شهری در شهرداری ایالم
ضعف در بدنه و نیروی انسانی متخصص در حوزۀ مدیریت شهری
و شورای شهر ایالم

محاسبات
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بـر اسـاس نتایـج بـه دسـت آمـده در جدولهـای شـمارۀ ( )3و ( ،)4مجمـوع
نمـرات نهایـی نقاط ق ّوت و ضعف شـهرداری ایلام برابر بـا  ،1/60میانگین نمرات
قـ ّوت و ضعـف برابـر بـا  2/2و انحـراف معیار  1/06اسـت.
 .2ارزیابی عوامل خارجی شهرداری ایالم ()EFE
بـرای ارزیابـی عوامل خارجی از ماتریس عوامل خارجی ( )EFEاسـتفاده میشـود.
مراحـل کار بـا ایـن ماتریـس هماننـد ماتریـس عوامل داخلی اسـت؛ با ایـن تفاوت
کـه ایـن بـار فرصتهـا و تهدیدها فهرسـت میشـوند .تفـاوت دیگـر آن در مفهوم
نمرهگـذاری و امتیازدهـی به عوامل اسـت .در این ماتریس هماننـد ماتریس عوامل
داخلـی بـه عوامـل ،نمـرۀ  1تـا  4داده میشـود؛ به طـوری که ایـن نمرهها نشـانگر
واکنـش سـازمان نسـبت بـه عوامل مربـوط هسـتند؛ نمرۀ  4نشـانگر واکنش بسـیار
عالـی سـازمان نسـبت بـه عامل مـورد نظر ،نمـرۀ  3نشـانگر واکنش از حدّ متوسـط
باالتـر و نمـرۀ  2بیانگـر واکنـش در حدّ متوسـط میباشـد و نمرۀ  1بدین معناسـت
کـه واکنش سـازمان نسـبت بـه آن عامـل ضعیف بوده اسـت .هر یـک از فرصتها
و تهدیدهـا می-تواننـد هـر یک از این نمـرات را به خود اختصـاص دهند .میانگین
مجمـوع نمـرات نهایـی نیـز برابـر بـا  2/5میباشـد .اگـر ایـن میانگیـن بـه عـدد 4
برسـد؛ یعنـی سـازمان در برابـر عوامل خارجـی (فرصتها و تهدیدها) بسـیار عالی
واکنـش نشـان داده اسـت .عـدد  1نیـز بیانگـر این اسـت کـه سـازمان نتوانسـته به
میـزان الزم از فرصتهـای موجـود بهرهبـرداری کنـد یـا از عواملـی کـه موجـب
تهدیـد آن شـده اسـت ،دوری نماید.
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جدول شمارۀ ( .)5ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (فرصتها) در شهرداری ایالم
نمره

نمرة نهایی

ردیف فرصت ها

1

و برنامهریـزی اسـتراتژیک در حـوزۀ عمـران شـهری 0/005

1

0/005

2

وجـود کارشناسـان و افـراد خبـره و مسـلط بـه مفاهیـم
نویـن مدیریـت شـهری در سـطح اسـتان

0/01

2

0/02

3

وجـود منابـع و اطالعـات جدید و پژوهشهـای صورت
گرفتـه در زمینـۀ پیادهسـازی مدلهـای اسـتراتژیک در 0/005
سـطح استان

2

0/01

4

0/02

2

0/04

0/01

1

0/01

0/07

1

0/07

0/07

1

0/07

0/02

1

0/02

0/01

2

0/02

0/06

1

0/06

0/03

1

0/03

0/04

1

0/04

5
6
7
8
9
10
11
12

وجـود تجربۀ شـهرهای دیگـر در زمینۀ مدیریت شـهری

ضریب

شـهرداری

رسـانههای اطالعاتـی جمعـی در سـطح اسـتان ماننـد
تلویزیـون و شـبکههای مجـازی در زمینـۀ اطالعرسـانی

ترویـج فرهنـگ مشـارکت مردمی در توسـعۀ شـهری؛ به
طـوری کـه آمادگـی بالقـوه در شـهروندان بـرای نهادینـه
شـدن مشـارکت عمومـی به وجـود آورده اسـت.
وجـود نهـاد شـورای شـهر در سـاختار مدیریت شـهری
کشـور بـه عنـوان حلقـۀ اتصـال شـهروندان بـه مدیریت
شهر ی

فضـای رقابتـی اقتصـادی بیـن شـهرها و به وجـود آمدن
فرصتهایـی بـرای همـکاری و رقابـت شـهرها بـا هم
فعالیـت و تمایـل سـرمایهگذاران بخـش خصوصـی برای
همـکاری در توسـعۀ فضای عمران شـهری
فنآوریهـای پیشـرفته در زمینـۀ طراحـی و مدیریـت
شـهری ماننـد  GIS، IT، GDBجهـت هماهنگـی
سـازمانها بـا همدیگـر فراهـم آمـده اسـت.

وجـود زمینـۀ مناسـب بـرای سـرمایهگذاران شـهر ایلام
ماننـد تـردد زوار ،وجـود کمربنـدی شـرقی شـهر ایالم و
نزدیکـی بـه مـرز مهران
گرایـش سیاسـتهای کالن اقتصـادی به سـمت و سـوی
خصوصیسـازی
امـکان قانـون شـفافیت در مدیریـت شـهری و آگاهـی
عمومـی نسـبت بـه خدمـات شـهرداری
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جدول شمارۀ ( .)6ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (تهدیدها) در شهرداری ایالم
ردیف فرصت ها

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

سـاختار متمرکز سیاسـی -اداری کشـور و در نتیجه
عدم خودمختاری دسـتگاهها و سـازمانهای شـهری

چندگانگی سـاختار مدیریت شـهری بـا پیامدهایی
همچـون :موازیکاری ،ناهماهنگی و اسـتقاللطلبی
سـازمانها و نقـش منفعل شـهرداری در این زمینه
دوگانگـی سـاختار مدیریـت شـهری :ماهیـت
مردمسـاالرانه شـورا و شـهردار

فقـدان فضـای رقابتـی -همـکاری بیـن شـهرهای
کشـور بـا یکدیگـر و عـدم رقابـت و همـکاری
شـهرهای داخلـی بـا شـهرهای خارجـی

نارسـایی قوانیـن و مقـررات شـهری در زمینـۀ
مشـارکت شـهروندان
نقـش مشـورتی شـوراها و فقـدان نقش مشـارکتی
آنهـا در مدیریت شـهری

وابسـتگی درآمـد شـهرداریها بـه درآمدهـای
ناپایـدار و وابسـته بـه نواسـانات بـازار

وجـود بحرانهـا و مشـکالت بنیـادی مدیریـت
شـهری ماننـد بحـران کمبـود منابـع مالـی ،بیثباتی
در برخـی قوانیـن و مقررات شـهری و خأل قوانین
و مقـررات
انحصارطلبـی اطالعاتـی سـازمانها و ناهمپوشـانی
اطالعـات سـازمانهای شـهری
نابرابریهـای منطقـهای و گسـتردگی و گوناگونـی
مسـائل و مشـکالت شهری ناشـی از آن؛ بهویژه در
کشـورهای در حال توسـعه از جملـه ایران

ضریب

نمره

نمرة نهایی

0/08

1

0/08

0/07

1

0/07

0/07

1

0/07

0/07

1

0/07

0/06

1

0/06

0/07

1

0/07

0/06

1

0/06

0/07

1

0/07

0/03

2

0/06

محاسبات

0/07

1

0/07

1

-

1/06

میانگین

-

1/23

-

انحراف معیار

-

0/43

-

جمع
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بررسی و انتخاب استراتژی بهینه برای شهرداری ایالم...

جدولهـای شـمارۀ ( )5و ( )6نشـان میدهنـد کـه مجمـوع نمـرات نهایـی
فرصتهـا و تهدیدهـا برابـر بـا  1/06بـه دسـت آمـده اسـت کـه ایـن عـدد فاصلۀ
زیـادی تـا میانگیـن مـورد نظـر ( )2/5دارد؛ همچنین نمـرات فرصتهـا و تهدیدها
دارای میانگیـن  1/23و انحـراف معیـار  0/43هسـتند.
 .3تحلیل ماتریس عوامل داخلی و خارجی ()IE
پـس از شناسـایی قوتهـا ،ضعفهـا ،فرصتهـا و تهدیدهـا و پـس از تکمیـل
ماتریسـهای  EFEو  ،IFEاکنـون بـه تحلیـل ماتریـس IEیـا همـان ماتریـس تحلیل
عوامـل خارجـی -داخلـی پرداختـه میشـود .نتیجهـای که از ایـن ماتریس به دسـت
میآیـد پاسـخی به این پرسـش اسـت که اولویت بـا کدام یـک از اسـتراتژیها (SO،
 )WO، ST، WTمیباشـد.
در ماتریـس  ،IFEنمـرۀ نهایـی برابر بـا  ،1/60میانگین نمرات برابـر  2/2و انحراف
معیـار نمـرات برابـر بـا  1/06به دسـت آمـد و در ماتریـس  ،EFEنمرۀ نهایـی برابر با
 ،1/06میانگیـن نمـرات  1/23و انحـراف معیـار نمـرات برابـر بـا  0/043حاصل شـد.
ماتریـس IEنیـز بـر اسـاس همیـن یافتههـا تشـکیل شـده اسـت .ناحیهای کـه تقاطع
دو خـط نقطـ ه چین را نشـان میدهد (شـکل شـمارۀ  ،)2متناسـب با گروه اسـتراتژی
همین داده ،شـکل گرفته است .نخسـت جمع نمرات نهایی ماتریس EFEروی محور
مربـوط بـه  EFEمشـخص گردیـد و خطـی عمـود بـر آن ،بـه مـوازات محـور IFE
کشـیده شـد .میانگین نمرات نهایی ماتریس IFEنیز روی محور  IFEمشـخص شد و
خطـی عمـود بـر آن محـور و به موازات محور EFEرسـم شـد .محـل تقاطع خطوط
نقطهچیـن نشـان از برخـورد ایـن دو خـط دارد .ناحیـهای کـه ایـن دو خـط در آن بـه
هـم برخـورد کردهانـد ،اسـتراتژیهایی را نشـان میدهـد کـه همـان اسـتراتژی گروه
 WTاسـت و مربعی که روی نمودار رسـم شـده اسـت ،بر اسـاس میانگین نمرات دو
ماتریـس  EFEو  IFEمیباشـد کـه پهنا و درازای آن بر اسـاس انحراف معیاری اسـت
کـه بـرای هر یـک از میانگینهـای نمـرات ماتریسهـای  EFEو  IFEبه دسـت آمده
اسـت .ماتریس  IEگویای این اسـت که اگر مدیریت شـهری شـهرداری ایالم بخواهد
حرکـت خـود را به سـمت یـک مدیریت اسـتراتژیک شـهری آغـاز کند ،پیادهسـازی
اسـتراتژی گـروه  WTیا همان اسـتراتژیهای تدافعی ،بایسـتی در اولویـت قرار گیرد؛
یعنـی نقـاط ضعـف را کاهش بدهـد و از تهدیدهـا دوری کند.
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شکل شمارۀ ( .)2ماتریس داخلی و خارجی( )IEاستراتژی شهرداری ایالم

ماتریس  IEشـکل شـمارۀ ( )2نشـان میدهد که اسـتراتژیهای تدافعی ()WT
در اولویـت اول و اسـتراتژیهای رقابتـی ( )STدر اولویـت دوم قرار دارند.
 .4محاسبۀ درجۀ اهمیت عوامل SWOT
در ایـن مرحلـه عوامـل (SWOTنقـاط قـ ّوت ،ضعـف ،فرصتهـا و تهدیدهـا( بر

اسـاس درجـۀ اهمیـت و تأثیرشـان بـرای رسـیدن بـه هـدف وزنبنـدی میشـوند.
نحـوۀ وزنبنـدی بهصورت مقایسـۀ زوجی اسـت .در اینجا فرصتهـای خارجی و
نقـاط قـ ّوت ،بیشـترین امتیـاز و نقاط ضعـف داخلی کمتریـن امتیاز را بـرای تدوین
اسـتراتژی دارند.
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جدول شمارۀ ( .)7وزن عوامل  SWOTدر فرایند ANP
وزن

عوامل SWOT

0/0712

تهدیدات خارجی ()T

0/6392

فرصتهای خارجی ()O

0/2432

قوت داخلی ()S

0/0452

ضعف داخلی ()W

 .5محاسبۀ وزن عوامل  SWOTبا توجه به وابستگی درونی آنها
در ایـن مرحلـه بـا مشـخص کردن نحـوۀ ارتباط درونـی عوامـل  SWOTوزن آنها
بـه دسـت میآیـد .نحـوۀ ارتبـاط درونـی عوامـل  SWOTبـرای انتخـاب بهتریـن
اسـتراتژی در شـکل شـمارۀ ( )3و وزن وابسـتگی درونی این عوامل در جدولهای
شـمارۀ ( )9( ،)8و ( )10در فرایند تحلیل شـبکه نشـان داده شـده اسـت.

شکل شمارۀ ( .)3وابستگی درونی میان عوامل  SWOTبرای انتخاب بهترین استراتژی
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جدول شمارۀ ( .)8وزن وابستگی درونی عوامل SWOT
قوت در فرایند تحلیل شبکه
باتوجه به نقاط ّ

وزن

0/0811

0/7653
0/1526

عوامل SWOT
تهدیدات خارجی ()T
فرصتهای خارجی ()O
ضعف داخلی ()W

جدول شمارۀ ( .)9وزن وابستگی درونی عوامل SWOT
با توجه به نقاط ضعف در تحلیل شبکه
وزن

عوامل SWOT

0/1311

فرصتهای خارجی ()O

0/8767

قوت داخلی ()S

جدول شمارۀ ( .)10وزن وابستگی درونی عوامل SWOT
با توجه به نقاط ضعف در فرایند تحلیل شبکه
وزن

عوامل SWOT

0/1513

قوت داخلی ()S

0/8486

ضعف داخلی ()W

 .6محاسبۀ درجۀ اهمیت درونی زیرعوامل SWOT

در ایـن مرحلـه درجـۀ اهمیـت هـر یـک از زیرمقیاسـهها در فراینـد تحلیل شـبکه
مشـخص میشـود .درجۀ اهمیت درونـی زیرعوامل  SWOTدر جدولهای شـمارۀ
( )13( ،)12( ،)11و ( )14نشـان داده شـده اسـت.
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قوت در فرایند تحلیل شبکه
جدول شمارۀ ( .)11وزن زیرعوامل نقاط ّ
وزن

زیرعوامل ق ّوت ()S

0/06213

S1
S2

0/05711

S3
S4

0/06291

S5
S6

0/06145
0/05358
0/06022
0/06134
0/06178
0/06019
0/06255
0/06421
0/06288
0/05213
0/06011
0/06314
0/05145
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جدول شمارۀ ( .)12وزن زیرعوامل فرصتها در فرایند تحلیل شبکه
وزن

زیرعوامل ضعف ()S

0/07123

S1

0/06956

S2

0/07132

S3

0/07154

S4

0/07164

S5

0/07027

S6

0/07172

S7

0/07135

S8

0/07316

S9

0/07177

S10

0/06981

S11

0/07156

S12

0/07199

S13

0/07147

S14
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جدول شمارۀ ( .)13وزن زیرعوامل نقاط ضعف در فرایند تحلیل شبکه
وزن
0/08213
0/08367

0/08233
0/08365
0/08355
0/08467
0/08443
0/08309
0/08379
0/08358
0/08218
0/08222

زیرعوامل ضعف ()O
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8

O9
O10
O11
O12

جدول شمارۀ ( .)14وزن زیرعوامل تهدیدها در فرایند تحلیل شبکه
وزن
0/09999
0/09983

0/09986
0/09987
0/09989
0/09983
0/09991
0/09997
0/09998
0/09910
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 .7محاسبۀ ارجحیت کلی استراتژیها با توجه به ارتباط درونی عوامل و زیرعوامل
در ایـن بخـش در فراینـد تحلیـل شـبکه ،بـا توجـه بـه ارتبـاط درونـی عوامـل و
زیرعوامـل ذکرشـده ،اسـتراتژیها بـه ترتیب ارجح بودن مشـخص میشـوند .نتایج
ارجحیـت اسـتراتژیها در جـدول شـمارۀ ( )15نشـان داده شـده اسـت.
جدول شمارۀ ( .)15وزن انواع استراتژیها در فرایند تحلیل شبکه
وزن

عوامل SWOT

0/2559

استراتژی تدافعی ()WT

0/2538

استراتژی رقابتی ()ST

0/2471

استراتژی محافظهکارانه ()WO

0/2431

استراتژی تهاجمی ()SO

 .8رتبهبندی عوامل با استفاده از روش ANP
بعد از مشـخص شـدن زیرعوامل  SWOTو استراتژیهای جایگزین برای شهرداری
بـا بهرهگیـری از مدل ترکیبـی  ANP - SWOTبه اولویتبندی اسـتراتژیهای مورد

نظـر پرداختـه میشـود .اهمیـت هـر یـک از ایـن عوامـل و زیرعوامل بـا امتیازهای
مسـتخرج از پرسشـنامهها وارد نرمافزار  Super Decisionگردید و در نهایت امتیاز
نهایـی هر یک از اسـتراتژیهای مورد نظر مشـخص شـد.
یکـی از روشهـای پرکاربـرد در تصمیمگیریهـای چندمعیـاره ،فراینـد تحلیـل
شـبکهای  ANPاسـت .ایـن روش گسـترشیافتۀ شـبکۀ  AHPاسـت.
بحث و نتیجهگیری
در تجزيـه و تحليـل  ،SWOTجايگزينهـاي اسـتراتژيك بـا توجـه بـه نقـاط ق ّوت،
ضعفهـا ،تهديدهـا و فرصتهاي سـازمان مشـخص ميشـوند .همانطـور كه پیش
از ایـن نیـز اشـاره شـد ،نقاط قـ ّوت ،ضعفها ،فرصتهـا و تهديدها پـس از تجزيه
و تحليـل محیطهـاي درونـي و بيرونـي تعييـن ميگردنـد؛ بـا ایـن حـال ،تجزيه و
تحليـل SWOTاز نظـر كمـي قابليـت تعيين وزنهـا و اثرات عوامل اسـتراتژيك بر
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روي جايگزینهـا را نـدارد .ايـن تحقيق برخالف بسـياري از مطالعات ديگر ،فرض
وابسـتگي ميـان عوامـل اسـتراتژيك را در تجزيـه و تحليل خود در نظـر گرفت .در
ايـن مطالعـه بـراي اندازهگيـري وابسـتگيهاي متقابل ميـان عوامـل از تكنيكANP
اسـتفاده گردیـد .مـدل  ANPبـا در نظـر گرفتن عوامـل تجزيه و تحليـل  SWOTو
اسـتراتژيهاي جايگزين تشـكيل شد.
نتایـج فراینـد تحلیـل شـبکهای ( )ANPنشـان داد کـه اسـتراتژیهای تدافعـی
( )WTبـا امتیـاز  0/2559در اولویـت تدویـن و اسـتراتژیهای رقابتـی ( )STبـا
امیتـاز  0/2538بـه عنـوان اسـتراتژی دوم یـا جایگزین معرفی شـدند .ضمـن اینکه
اسـتراتژیهای محافظهکارانـه ( )WOو تهاجمـی ( )SOبـا امتیازهـای  0/2471و
 0/2431بـه ترتیـب ،در اولویتهـای بعـدی قـرار گرفتنـد.
قـوت و ضعف)
 .1نتایـج حاصـل از ماتریـس ارزیابـی عوامـل داخلـی (نقاط ّ
شـهرداری ایالم
بـر اسـاس نتایج به دسـت آمـده از جدولهـای شـمارۀ ( )3و ( ،)4مجمـوع نمرات
نهایـی نقـاط قـ ّوت و ضعـف شـهرداری ایلام ،برابر با  1/60میباشـد کـه این عدد
فاصلـۀ زیـادی تـا میانگین مـورد نظر ( )2/5دارد و این نشـان میدهد که شـهرداری
ایلام دارای شـرایط مناسـب درونـی نیسـت؛ بـه طـوری کـه از نظر عوامـل داخلی
دچار ضعف اسـت.
 .2نتایـج حاصـل از ماتریـس ارزیابی عوامـل خارجی (فرصتهـا و تهدیدها)
در شـهرداری ایالم
بـر اسـاس نتایج به دسـت آمـده از جدولهـای شـمارۀ ( )5و ( ،)6مجمـوع نمرات
نهایـی فرصتهـا و تهدیدهـا ،برابـر بـا  1/06بـه دسـت آمـد کـه ایـن عـدد فاصلۀ
زیـادی تـا میانگیـن مـورد نظـر ( )2/5دارد .این نشـان میدهـد که شـهرداری ایالم
نتوانسـته اسـت در برابـر عوامل بیرونی خـوب عمل نمایـد و از عواملی که فرصت
یـا موقعیـت ایجـاد میکننـد ،بهرهبـرداری کنـد یـا از عواملـی کـه موجـب تهدیـد
میگردنـد ،دوری نمایـد.
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پیشنهادات
	 -بـر اسـاس نتایـج به دسـت آمده ،مجمـوع نمـرات نهایی نقاط قـ ّوت و ضعف
شـهرداری ایلام از میانگیـن ( )2/5فاصلـه دارد؛ لـذا پیشـنهاد میگـردد کـه
شـهرداری ایلام بـا اسـتفاده از وجـود پتانسـیلهای بالقوه بـرای ایجـاد درآمد
پایـدار در شـهرداری ایلام نسـبت بـه تقویـت ایـن بخش ،اسـتراتژی مناسـبی
اتخـاذ کنـد و در خصوص نقاط ضعف ،نسـبت بـه ایجاد تفکر اسـتراتژیک در
مدیریـت شـهری و نهادینه کـردن مفاهیم نوین مدیریت شـهری در شـهرداری
ایلام اقـدام نماید.
	 -بـر اسـاس نتایـج بـه دسـت آمـده ،مجمـوع نمـرات نهایـی فرصتهـا و
تهدیدهای شـهرداری ایالم از میانگین ( )2/5فاصله دارد؛ لذا پیشـنهاد میشـود
کـه شـهرداری ایلام بـه ایجاد زمینۀ مناسـب بـرای سـرمایهگذاران شـهر ایالم،
تقویـت نهاد شـورای شـهر در سـاختار مدیریت شـهری به عنـوان حلقۀ اتصال
شـهروندان به مدیریت شـهری و اسـتفاده از وجود کارشناسـان و افراد خبره و
مسـلط بـه مفاهیـم نوین مدیریت شـهری در سـطح اسـتان اقـدام نماید.
	 -بر اسـاس نتایج به دسـت آمده ،اسـتراتژی تهاجمی ( )SOبه عنوان اسـتراتژی
مناسـب بـرای شـهرداری ایلام تشـخیص داده شـد؛ لـذا پیشـنهاد میشـود که
شـهرداری نسـبت بـه تقویـت فرصتهـای داخلی و اسـتفاده از منابـع خارجی
اقـدام نمایـد؛ یعنـی نقـاط قـ ّوت داخلـی را بـا فرصتهـای خارجی بـه عنوان
اسـتراتژی مناسـب در نظر گیرد.
	 -بـا توجـه بـه اینکـه در مراحل تدویـن برنامههای اسـتراتژیک برای شـهرداری
ایالم ،اسـتفاده از آمار و اطالعات برنامهای و نظرسـنجی و نیاز سـنجی از مردم
در شـکلگیری برنامـه و آموزشهـای ارائهشـده بـه کارکنـان در تدویـن نهایی
برنامـۀ اسـتراتژیک مؤثر اسـت؛ لذا پیشـنهاد میشـود مـردم نیز به عنـوان رکن
اصلـی دریافتکننـدۀ خدمات شـهرداری بیشـتر مدّ نظر قـرار گیرند.
	 -بـا توجـه بـه اینکـه حرکتهـای جزیرهـای و پراکنـده در مدیریـت شـهری
نمیتوانـد راهگشـا باشـد و تنهـا بـا یـک نـگاه سیسـتمی و توجـه همزمـان به
عناصـر مؤثـر بر شـهر میتـوان به یک مدیریت هماهنگ شـهری دسـت یافت،
پیشـنهاد میشـود کـه بسـترهای الزم از جملـه برنامههـای باالدسـتی ،آمـار و
اطالعـات برنامـهای ،توجـه بـه مقولـۀ مدیریـت تغییـر در حین اجرا و رشـد و
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بلـوغ سـازمانی در فراینـد برنامهریزی اسـتراتژیک ،مورد توجه خـاص مدیران
شـهری قـرار گیرد.
	 -بـا توجـه بـه اینکه الگوهای تجویـزی موجود هیچکدام به طور قطعی مناسـب
و متناسـب با ماهیت شـهرداری نیسـت؛ لذا انتخاب الگویی متناسـب با ساختار
سـازمانی ،تعـدد وظایـف و سـادگی اجـرای آن بـا توجه بـه کارکنـان موجود،
گامـی بسـیار مهـم و اثرگـذار در موفقیـت نهایـی برنامهریـزی اسـتراتژیک در
شـهرداری ایالم است.
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