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  چكيده

ريزي  انداز سازماني شهرداري ساوه در چارچوب فرايند برنامه هدف مقاله حاضر تدوين چشم
انداز شهرداري، ايجاد يك تصوير يا آرمان مشترك در درون  هدف از تدوين چشم. باشد راهبردي مي

انداز سازماني و ايجاد  به عبارت ديگر هدف از تدوين چشم. باشد به اهداف آن ميسازمان براي رسيدن 
چه چيزي ) يعني مجموعه شهرداري(آرمان مشترك، رسيدن به جواب اين سؤال بوده است كه ما 

انداز شهرداري در راستاي تدوين  خواهد خلق كند؟ براي همين تدوين چشم مي) چگونه شهري(
انداز شهرداري پرداخته شده  در اين مقاله فقط به چشم. مكمل آن خواهد بود انداز خود شهر و چشم
نوعِ تحقيق بر اساس هدف مقاله، كاربردي و براساس نحوه گردآوري مواد و اطالعات مورد نياز  .است

مدل مورد استفاده در چارچوب فرايند تحليل راهبردي؛ ماتريس . باشد ياب مي تحليليِ زمينه - توصيفي
انداز شهرداري از روش پيشنهادي آمس  براي تدوين چشم. باشد بي عوامل داخلي و خارجي ميارزيا

اي خواهد بود  ساله، شهرداري 20بر اساس نتايج تحقيق شهرداري ساوه در افق   .استفاده شده است
ي شهرداري ارايه دهندة خدمات متمايز به شهروندان با ايجاد شهردار. محور محور و پژوهش  مشاركت

شهرداري ساوه تالش خواهد كه تا از طريق ايجاد ارتباطات خواهرخواندگي، . الكترونيك خواهد بود
هاي  حمايت از فعاليت. المللي باشد داراي روابط متقابل و سازنده با ديگر شهرها در سطح ملي و بين

يگر محورهاي اي در شهر و نيز داشتن نقش محوري در مديريت يكپارچه شهر از د ورزشي و جشنواره
  . باشد انداز آن مي شهرداري در چشم

انداز شهرداري ساوه، روش  انداز سازماني، چشم انداز، چشم ريزي راهبردي، چشم برنامه: كليدي واژگان
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 مقدمه 

» بتوانيد به آنجا برسيدخواهيد برويد، بعيد است اگر ندانيد كجا مي«گويد مي 1يوگي بررا
)Farley & Costanza, 2002: 245(منظور برخورد صحيح با آينده و  ريزي راهبردي به ؛ برنامه

براي اينكه جايگاهي كه آدمي، . گيرد هاي فعلي، مورد استفاده قرار مي رفع مشكالت و پيچيدگي
عنوان  به راهبرديريزي  برنامه. خواهد در آنجا باشد مشخص شود شهر، سازمان و غيره مي

انداز و  گيري در مورد چشم تصميم هاي داخلي و خارجي يك سازمان، محيط شناساييفرآيند 
و تخصيص كلي كه بايد دنبال شود هاي  موريت، توسعه اهداف كلي، ايجاد و انتخاب استراتژيأم

  ).Obeng & Ugboro, 2008: 421( تعريف شده است منابع براي دستيابي به اهداف سازمان
پذيري را  راهبردي فرايندي است كه اجازه ابتكارات و انعطافريزي  به تعبيري ديگر، برنامه

دهد تا يك نظام سيستماتيكي را براي توسعه شهر  به ذينفعان عمومي و خصوصي شهر مي
تواند ابزاري كليدي در رويارويي  ريزي راهبردي مي برنامه). steinberg, 2005: 69(جستجو كنند 

هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي،  تر از جنبهبا معضالت شهري و دستيابي به آينده به
ريزي  كاربرد موفق برنامه). 62: 1389مالكي و همكاران، (محسوب گردد ... محيطي و  زيست

هاي دولتي و عمومي غيردولتي بستگي به ايجاد سازگاري دقيق با ويژگي  راهبردي در سازمان
  . خاص آنها دارد

انداز به صورت توصيفي مسائلي  چشم. گيرد ورت ميانداز ص برنامه راهبردي در راستاي چشم
را تبيين نموده و ... هاي اساسي آن، معيارهاي عملكرد و  نظير رسالت شهر و شهرداري، ارزش

   نمايد كه سازمان در جهت رسيدن به آن است آل از آينده را ترسيم مي چارچوبي ايده
)Poister, 2005: 48.( خواهد به آن برسد  جامعه در آينده مي اندازسازي فرآيندي است كه چشم
)Green & others, 2000:5.( اندازسازي فعاليتي است كه شهروندان و  عبارتي ديگر، چشم به

شهر، شهرك، روستا (شان  وران را براي شكل دادن به يك دورنماي مشترك از آينده جامعه بهره
مدت جامعه و  م اهداف بلنداندازسازي استنتاج و تجس هدف چشم. آورد دور هم مي...) و 

پيتر  ).MUSPP, 2007: 13(ريزي فضايي و شهري پايدار است  هاي استراتژيك براي برنامه هدف
معتقد » پنجمين فرمان در ميدان عمل«هاي معروف خود تحت عنوان  سنگه در يكي از كتاب

آن، حس  هسته اصلي. انداز تنها يك مؤلفه از فرامين راهنماي سازمان است است كه چشم
  :هاي زير است هدف يا سرنوشت مشترك است كه شامل مؤلفه

 اي است كه شما در  انداز، تصويري از آينده چشم: انداز تصويري از آينده مطلوب چشم
نشان » اندازها چشم«بيانيه . كنيد جستجوي خلق آن هستيد و آن را به زبان حال بيان مي

  ن به آنجا در چه وضعيتي خواهيم بود؟ رويم و هنگام رسيد دهد كه ما به كجا مي مي

                                           
1 Yogi Berra 
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 دهند انداز شرح مي ها، نحوه عملكرد روزانه ما را در دنبال كردن چشم ارزش: ها ارزش .
  :توانند شامل موارد زير باشند هاي حاكم مي اي از ارزش مجموعه

 خواهيم با يكديگر رفتار كنيم؟  چگونه مي 

 برسيم؟) انداز چشم(خواهيم به آنجا  انتظار داريم چگونه مي 

 هاي مرتبط با خود احترام  برداران و ساير سازمان چگونه به ارباب رجوع، جامعه و بهره
 نماييم؟ ها رفتار مي گذاريم و با آن مي

 كنيم؟  خواهيم عبور كنيم و از كدام عبور نمي از كدام مرزها مي 

 چگونه خواهد ديد؟ در مورد كنيم، ناظر بيروني ما را طور كه شايسته است، عمل آن اگر ما
 ما چگونه فكر خواهد كرد؟

شده ولي ناديده گرفته   كه ارزش بيان نمايد، وقتي توجه به اين نكته بسيار ضروري مي
در مقابل، هنگامي كه . ماند انداز مشترك ناتمام مي شود، بخش مهمي از كار خلق چشم مي

گيرند، نقش  ر معرض ديد قرار ميشوند و د انداز مشترك مي ها بخش اصلي خلق چشم ارزش
تواند براي حركت افراد به سمت  نماد راهنماي رفتار كه مي. كنند نماد جلوي كشتي را بازي مي

  ). 344- 345: 1994سنگه و همكاران، (انداز كمك كند  چشم
ريزي  انداز سازماني شهرداري ساوه در چارچوب فرايند برنامه هدف مقاله حاضر تدوين چشم

انداز شهرداري، ايجاد يك تصوير يا آرمان مشترك در  هدف از تدوين چشم. باشد مي راهبردي
در اينجا منظور ما از آرمان مشترك تنها يك . باشد درون سازمان براي رسيدن به اهداف آن مي

آرمان مشترك نيرويي است در درون قلب مردمان، كه مانند نيرويي عظيم رفتار . عقيده نيست
انداز سازماني و  به عبارت ديگر هدف از تدوين چشم. كند ن را وادار به عمل مينمايد و آنا مي

) يعني مجموعه شهرداري(ايجاد آرمان مشترك، رسيدن به جواب اين سؤال بوده است كه ما 
انداز شهرداري در  خواهد خلق كند؟ براي همين تدوين چشم مي) چگونه شهري(چه چيزي 

انداز  در اين مقاله فقط به چشم. شهر و مكمل آن خواهد بودانداز خود  راستاي تدوين چشم
  . شهرداري پرداخته شده است

باشد و در واقع عدم  ريزي راهبردي شهرها و شهرداري در دنيا توأم و يكپارچه مي برنامه
از آنجا كه كليه خدمات ارائه شده در شهرهاي . درك صحيح ما را به اشتباه انداخته است

شود و شهردار  يافته به صورت يكپارچه توسط شهرداري ارائه يا مديريت ميكشورهاي توسعه 
ريزي شهر و شهرداري است كه  ريزي در اين شرايط، برنامه حاكم بالمنازع شهر است، لذا برنامه

در كشور ما به علت عدم تحقق مديريت يكپارچه شهري و . شوند هاي مختلف معرفي مي به نام
ريزي در شهر و شهرداري فاصله افتاده و  ها، متاسفانه بين برنامه يعدم تمركز آن در شهردار

ريزي  انداز و برنامه در اين پژوهش، چشم. سبب تزلزل برنامه و عدم موفقيت آن شده است
ريزي راهبردي شهر بوده و بنابراين مكمل آن  راهبردي براي شهرداري ساوه در چارچوب برنامه



  1392 تابستان، دومي  ريزي شهري، سال اول، شمارهفصلنامه مطالعات برنامه..... .................126
  

ورت بوده كه اول تحليل راهبردي براي شهر انجام شده و صروند كار هم به اين. باشد مي
در . هاي توسعه آن مشخص شده است انداز و استراتژي مهمترين مسائل و مشكالت شهر، چشم

در اينجا با . ادامه كار و در چارچوب تحليل شهر، تحليل شهرداري ساوه صورت گرفته است
ر فتن حجم مقاله، تنها به فرايند تحليل هاي موجود و براي جلوگيري از باال توجه به محدويت

در اين راستا مهمترين . انداز آن پرداخته شده است راهبردي شهرداري ساوه و تدوين چشم
انداز شهرداري به اين صورت  راهبردي شهرداري ساوه و تدوين چشم سؤاالت براي تهيه برنامه 

  :بوده است
 ل و مشكالت كليدي شهرداري ساوهها و در عين حال مهمترين مسائ ترين ظرفيت مهم  

اند؟ به عبارت ديگر، از بين انبوه مسائل داخلي و خارجي كه ممكن است بر عملكرد  كدام
 شهرداري تأثيرگذار باشد، كدام عوامل بايد در اولويت قرار بگيرند؟

 انداز كدام هاي كليدي شهرداري ساوه براي رسيدن به چشم ها، عناصر و قابليت شاخص  
هاي  ها، عناصر و قابليت انداز شهرداري ساوه، كدام شاخص به عبارت ديگر در تدوين چشماست؟ 

 شهر و شهرداري بايد مورد توجه قرار گيرد؟

 اند؟  انداز تدويني كدام يابي به چشم ترين اولويت كاري شهرداري ساوه براي دست مهم
انداز تدويني  ير رسيدن به چشمهايي به كار بگيرد تا بتواند در مس شهرداري بايد چه استراتژي

 گام بردارد؟

  
  اهميت و ضرورت پژوهش
 حركت جهت سازماني، انداز اين است كه چشم سازماني انداز اهميت و ضرورت چشم

 حمايت را سازمان بايد چگونه و چرا بفهمند تا كند مي كمك افراد به و ساخته روشن را سازمان
 به محوري هاي ارزش و مأموريت ثبات از حركت سازمان، يك انداز چشم برآن، افزون. كنند

 خود، هاي توانمندي و موجود وضعيت شناخت براي سازمان. شود مي موجب را استراتژي پويايي
: 1388 نورتن، و كاپالن( است موجود هاي غفلت از جلوگيري براي مشترك اندازي چشم نيازمند

  .شود مي داده نشان سازمان كاركنان و مديران غفلت انواع  1شكل  در). 143
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 تلفغ ثلثم
ينامزاس

ينيب گرزبدوخ

 نامزاس ندز هيكت هب داقتعا
 تسد و عيفر يهاگياج رد

ينتفاين

 و نامزاس طيارش زا تلفغ
 يلامتحا ياه يتياضران

  
  

  سازمان غفلت مثلث: 1  شكل
  

اي  يعني پديده. وجود آيدشود اشتراك منافع به انداز سازماني، موجب مي داشتن چشملذا 
 ها را در دنياي آن آور روزانه بيرون آورد وتواند كاركنان را از يكنواختي كار كسالت كه مي

هاي ها و چالش ، موقعيتها دهد و آنها فرصت اي روشن مي جديدي قرار دهد كه نويد از آينده
هاي موفق، داشتن  ترين نكته در سازمان لذا مهم .را در برابر خود مشاهده نمايندمتفاوتي 

تواند در ميان كاركنان با آرا و عقايد  انداز مي چشم. انداز در تمام سطوح سازماني است چشم
به . تلف، نه تنها يك هدف مشترك باشد، بلكه فراتر از آن يك هويت مشترك پديد آوردمخ

  . بخش است انداز مشترك در سازمان هويت بياني ديگر چشم
  

  انداز سازماني مشترك  چشم
هاي آتي ساخته خواهد شد و بنابراين  اي است از آنچه كه در سال انداز مشترك، بيانيه چشم

صورت  كار مستلزم آن است كه توانايي فكركردن به اين. نده در تعامل استطور آشكار با آي به
انداز مشترك، تصويري واضح از مقصودي است كه  چشم. بلندمدت كسب گردد و توسعه يابد

يك . دهد همه موافقند سازمان به طرف آن برود و چگونگي رسيدن به آن را نمايش مي
اما اگر هيچ اميدي وجود نداشته باشد، ايجاد يك  انداز مشترك، بيان جهت و اميد است، چشم
انداز سازماني مشترك،  داشتن چشم). 24: 1386سي پاتريك، (انداز مشترك دشوار است  چشم

تواند كاركنان را از يكنواختي  اي كه مي يعني پديده. وجود آيدشود اشتراك منافع به موجب مي
اي  در دنياي جديدي قرار دهد كه نويد از آيندهها را  آور روزانه بيرون آورد و آنكار كسالت
هاي متفاوتي را در برابر خود مشاهده ها و چالش ها، موقعيت ها فرصت دهد و آن روشن مي

 ).250: 1389فردآر،(نمايند 
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ها  شده در ادبيات سازماني و مديريت سازمان انداز مفهومي آشنا و شناخته امروزه چشم
ها حاكم است،  يابيم كه آنچه امروز در اغلب سازمان ريم، درمياما اگر موشكافانه بنگ. است
انداز شخصي رهبر يا در سطحي  انداز سازماني به معناي واقعي كلمه نيست، بلكه چشم چشم

در بهترين حالت، كاركنان به . انداز گروه كوچكي از مديران ارشد سازمان است تر، چشم گسترده
انداز واقعي آن است كه  اما چشم. كنند را با آن مخالفت نميانداز تمكين نموده و آشكا اين چشم

در واقع تدوين . دانند كاركنان از ژرفاي وجود خود به آن رغبت دارند و آن را براي خود مي
انداز و اثرگذاري آن بايد طوري باشد كه افراد به جاي كار كردن براي خشنودي رئيس،  چشم

  .ر كار بروندخواهند، به س براي ساختن آنچه كه مي
انداز، فرآيند و  انداز شهر، اغلب يك سند رسمي است كه عالوه بر بيانيه چشم سند چشم

صورت متن كوتاهي  انداز در سطوح مختلف، به چشم. دهد نتايج تدوين آن را نيز نشان مي
شود كه در  ناميده مي» انداز بيانيه چشم«اين متن كوتاه . شود متشكل از چند جمله بيان مي

انداز، مشاركتي بودن آن  نكته مهم در تدوين چشم. كند غلب موارد از يك پارگراف تجاوز نميا
انداز شهر  نظر از نوع مدل و ابزار انتخابي بايد در فرآيند تدوين و توسعه چشم است كه صرف

 انداز و فرآيند تدوين آن وجود هاي مختلفي از چشم با توجه به اينكه برداشت. مدنظر قرار گيرد
نمونه از  2در اين بخش به  .هاي مختلفي در اين خصوص ارايه گرديده است دارد، لذا روش

انداز، روشي را مطرح كرده كه در  براي توسعه چشم 1آمس. شود هاي پيشنهادي اشاره مي مدل
  .نشان داده شده است 2قالب شكل 

  

  
  

 انداز براي تدوين چشم گام آمس به مراحل گام: 2شكل شماره

   Ames, 1996 :مأخذ

                                           
1  Ames 



  129..........................................................ريزي راهبردي انداز سازماني در چارچوب برنامه تدوين چشم
 

 
 

  
  

  انداز شهر مدل سازمان ائتالف شهرها براي تدوين چشم: 3شكل شماره
  Cities Alliance, 2000  :مأخذ

  
گذار فرآيند راهبرد توسعه شهري،  عنوان بنيان ، به»ها سازمان ائتالف شهر«مدل ديگري را 
انداز اوليه  شرط استفاده از اين مدل، وجود چشم. انداز پيشنهاد نموده است براي تدوين چشم

مراحل . انداز، مورد استفاده نيست براي شهر است كه در مورد ساوه به دليل عدم وجود چشم
  . نشان داده شده است 3انداز در شكل شماره  چشمتدوين 

  
 پيشينه پژوهش

صورت توأم و در كنار هم انداز شهر و شهرداري به طور كه در مقدمه عنوان شد، چشم همان
انداز  هاي راهبردي كه انجام شده تدوين چشم ولي در كشور ما در اغلب برنامه. شوند تهيه مي

انداز براي  بنابراين كارهاي زيادي در مورد تدوين چشم .براي شهر مدنظر بوده نه شهرداري
با توجه به اين محدوديت، در . هاي رسيدن به آن در كشور انجام نشده است شهرداري و راه

  .شودانداز سازماني اشاره مي هاي خارجي چشم ادامه به چند مورد از نمونه
را با ) 2008- 2012(اي  الهس 5انداز كوتاه مدت و  چشم) 2008( امارات 1شهرداري العين

اولويت  6تدوين نمود كه داراي ) اي واحه(عنوان شهرداري ممتاز و توسعه پايدار شهر كويري 
توسعه شهري پايدار؛ بهبود خدمات ارايه شده به ساكنين و جامعه؛ افزايش كارايي و «: باشد مي

هاي خصوصي،   شاركتپذيري و شفافيت؛ ترغيب م برتري فرآيند؛ ترويج پاسخگويي، مسئوليت
 ,United Arab Emirate(» هاي راهبردي؛ و توسعه رهبري ملي و منابع انساني عمومي و شبكه

2008  .(  

                                           
1 Al Ain 
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شهروندان اين شهر را قادر ، )2009( »1اروم«توسعه پايدار شهرداري راهبردي طرح 
مشاركت ريزي كنند و همچنين اين طرح چگونگي  شان برنامه سازد تا در مورد آينده مي

سرفصل اقتصاد،  6اين طرح شامل  .دهد شان مين هاي اجرايي شهر شهروندان را در طرح
آموزش، ، هاي بهداشتي و اجتماعي مراقبت، ها و زيرساختها روساختريزي  برنامهكشاورزي، 

پروژه در  150 ،سرفصل 6در نهايت در قالب اين  .شود ميامنيت و  ، ورزشگردشگريفرهنگ، 
اين . استتعريف شده  2020انداز شهر روما در سال  ختلف براي رسيدن به چشمهاي م زمينه
شده با درنظرگرفتن منابع انساني، تكنيكي و ابزاري شهرداري روما  تعريف يهژپرو 150

  . )DTI, 2009( اند بندي شده اولويت
 در كنيا، توسط برنامه اسكان بشر) 2010( 2هومابِيطرح توسعه استراتژيك شهرداري 

گذاري مرتبط گذاري و قانونهاي سياست، چارچوب4صورت تحليل موقعيتيبه 3سازمان ملل
هاي رشد ريزي كاربري زمين، اهداف كالن و خرد، روندهاي رشد جمعيت، مدلبراي برنامه

در اين پروژه يك رويكرد يكپارچه با هدف . آينده شهري، شكل شهر و غيره انجام شده است
به كار  2030ايجاد تعادل ميان همة نيازهاي مردم محلي در يك دوره زماني طوالني تا سال 

اهداف طرح توسعه . فصل تشكيل شده است 10طرح توسعه هومابِي از . گرفته شده است
    شهرداري هومابِي شامل بهبود دسترسي جامعه محلي به پناهگاه،  شهري راهبردي

ها و اجتماعات با درآمد هاي اساسي شهري و خدمات اجتماعي، كاهش ميزان گروهزيرساخت
موقع براي تحويل خدمات و عملكردها و ارتقاي توسعه پايدار شهري پائين از طريق مداخالت به

هاي اجرايي پيشنهادي طرح توسعه برنامه. شود گذاري ميسرمايه هايها و برنامهواسطه پروژهبه
هاي فيزيكي حوزه ويژگي: حوزه مختلف بوده است كه عبارتند از 6شهري شهرداري هومابِي در 

ونقل، تسهيالت براي جامعه و هاي اقتصادي، حملهاي انساني، فعاليتو محيطي، سكونتگاه
  ).UN-HABITAT, 2010(ازماني خدمات اجتماعي و چارچوب قانوني و س

  
 شناسي انجام طرح روش

نوعِ تحقيق براساس هدف مقاله، كاربردي و بر اساس نحوه گردآوري مواد و اطالعات مورد 
مدل مورد استفاده در چارچوب فرايند تحليل . باشد ياب مي تحليليِ زمينه - نياز توصيفي

مسائل و : خروجي مقاله شامل. باشد راهبردي، ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي مي
. باشد انداز شهرداري مي مشكالت كليدي شهرداري ساوه، راهبردهاي توسعه شهرداري، و چشم

ابزارهاي مورد استفاده در چارچوب . بدين ترتيب چارچوب كار فرايند تحليل راهبردي است

                                           
1 Roma 
2 Homa Bay 
3 UN-Habitat 
4 Situational Analysis 
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شكالت كليدي براي تعيين مسائل و م(تحليل راهبردي، ماتريس عوامل داخلي و خارجي 
) انداز شهرداري براي تدوين چشم(و نيز روش آمس ) شهرداري و نيز تدوين راهبردهاي توسعه

  .  بوده است
  

  انداز روش تدوين چشم
گفته . دهد انداز شهرداري ساوه را نشان مي ، چارچوب و مراحل تدوين چشم4شكل شماره 

صورت دو باشد كه به آمس ميانداز، روش  شد كه روش مورد استفاده براي تدوين چشم
كند  سؤال اساسي مطرح مي 5انداز،  آمس براي تدوين چشم. اي به كار گرفته شده است مرحله

عبارت ديگر بعد از اينكه سؤاالت پاسخ داده شد، و به. كه بايد پاسخ داده شود) 2شكل شماره (
تحليل بر روي جايگاه شهرداري، روند حركت، حركت مطلوب و نحوه رسيدن به جايگاه  و تجزيه

  . انداز نهايي رسيد هاي مرحله بعدي بايد طي شود تا به چشم مطلوب انجام شد، گام
  

 
  

  انداز نهايي شهرداري ساوه مراحل تدوين چشم: 4شماره شكل 



  1392 تابستان، دومي  ريزي شهري، سال اول، شمارهفصلنامه مطالعات برنامه..... .................132
  

و مشكالت و مسايل ) شرايط موجود(بررسي وضع موجود شهرداري  در مرحله اول ابتدا به
اين مسائل و ). روند حركت(بندي مشكالت شده است  آن پرداخته شده و سپس اقدام به اولويت

انديشي اول  دست و همچنين از طريق كارگاه هم عوامل از طريق مطالعه اسناد باالدست و پايين
عنوان عوامل داخلي  عامل به 84در اين مرحله تعداد . تبا مسئولين شهرداري به دست آمده اس

انديشي دوم با  هم  سپس در كارگاه. بندي شده است و خارجي موثر بر شهرداري ساوه دسته
هاي شهرداري ساوه در توسعه آتي  هايي، نقاط قوت و ضعف، تهديدها و قابليت طرح پرسش

توسط مديران، كاركنان و پرسنل  مورد بررسي قرار گرفته و) خواهد برود جايي كه مي(
هاي شهرداري  ها و فرصت در نهايت، با توجه به قابليت. بندي شده است شهرداري اولويت

  .انداز شهرداري تدوين شده است چشم
از ) انداز اوليه چشم(انداز تدوين شده  انداز، چشم در مرحله دوم، براي تدوين نهايي چشم

انداز بايد داشته  هايي كه يك چشم از سواالت و ويژگيانداز متشكل  طريق فرم بررسي چشم
هاي مختلف شهري،  هاي گروه بندي نظرات و ديدگاه باشد مورد ارزيابي قرار گرفته و با جمع

  . انداز نهايي شهرداري تدوين شده است چشم
  

  روش تحليل عوامل داخلي و خارجي
بندي و تعيين مسايل و مشكالت كليدي شهرداري ساوه، و نيز مشخص كردن  براي اولويت

انديشي و  جايگاه شهر ساوه در ماتريس عوامل داخلي و خارجي، اقدام به برگزاري كارگاه هم
براي اين كار از ماتريس ارزيابي . نظرخواهي از شهروندان و مسئوالن نهادهاي شهري شده است

طور  استفاده شده كه در ادامه نتايج اين مدل به )IFEM & EFEM(خارجي  عوامل داخلي و
در مدل تحليل عوامل داخلي و خارجي، با استفاده از . كامل مورد بررسي قرار خواهد گرفت

پرسشنامه از كارشناسان حاضر در كارگاه خواسته شد كه نسبت به امتيازدهي به عوامل 
ذكر است كه ابتدا نحوه امتياز دادن و پر كردن پرسشنامه الزم به . شناسايي شده اقدام كنند

آوري پرسشنامه  در نهايت بعد از جمع. مربوط به مدل به حاضرين در جلسه تشريح شده است
بايد اشاره شود كه تعداد . از امتيازات كارشناسان ميانگين هندسي گرفته شده است

 17ا ميانگين هندسي گرفته شد، شامل افزار شده و از جمع آنه هايي كه وارد نرم پرسشنامه
  . نشان داده شده است 1فرم كلي پرسشنامه مربوط به ماتريس، در جدول . شود پرسشنامه مي
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  ماتريس ارزيابي عوامل خارجي: 1جدول 

 
بايد توجه شود كه اين عوامل . باشد ها و تهديدها مي ستون اول اين ماتريس شامل فرصت

در ستون . شوند نفعان كليدي تعيين مي طور كامل متكي بر واقعيت بوده و با مشاركت ذي به
براساس اهميت و حساسيت  1تا  0دوم الزم است كه به هر كدام از عوامل ضريب اهميتي بين 

مورد   اين ضرايب نشانگر اهميت نسبي هر يك از عوامل در ارتباط با سازمان .آنها داده شود
اي باشد كه مجموع ضرايب  گونه تخصيص اين ضرايب بايد به. باشند بررسي يا شهر مدنظر مي

اختصاص داده  5تا 1براي راحتي كار پيشنهاد شد كه به هر عامل عددي بين . شود 1برابر 
در دست آمده و  هبين صفر تا يك براي هر عامل ب وزنيتا  نموده، شود، سپس ستون را نرماليزه

 . نيز يك شود ها مجموع وزننهايت 

ستون سوم كه با عنوان رتبه مشخص شده است، بيانگر امتيازي است كه بر حسب ميزان 
اين رتبه . شود ها و تهديدها داده مي با فرصت  شهري،  تطابق كنوني سازمان، شهر و مديريت

بيانگر وضعيت كنوني يا ميزان آمادگي موجود جهت تقابل با عامل خارجي مورد ) امتياز(
و  4و  3ها اعداد  باشد كه براي فرصت مي 4تا  1همچنين رتبه، عددي بين .  باشد بررسي مي

برويم از  1به سمت عدد  4يعني هر چه از عدد . شود استفاده مي 2و 1براي تهديدها از اعداد 
تخصيص رتبه به هر كدام از عوامل   نحوه. اليي به يك تهديد جدي خواهيم رسيديك فرصت ط

 .باشد به شرح زير مي

  شود عاملي است كه يك فرصت استثنايي يا طاليي محسوب مي: 4رتبه.  
  شود عاملي است كه يك فرصت معمولي محسوب مي: 3رتبه. 

  شود عاملي است كه يك تهديد معمولي محسوب مي: 2رتبه. 

 شود عاملي است كه يك تهديد جدي محسوب مي: 1ه رتب. 

ضرب اهميت  اين نمره از حاصل. شود هر كدام از عوامل مشخص مي  در ستون چهارم نمره
هايي كه از اين  آن عامل و امتياز نهايي از حاصل جمع نمره  نسبي هر يك از عوامل در رتبه

 عوامل نسبي ضريب اهميت رتبه نمره

 ها فرصت

 تهديدها

1 < x < 4 Σ =1 مجموع 
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 1طور قطع عددي بين  ه امتياز نهايي بهنمره مربوط ب. گردد اند، محاسبه مي دست آمده طريق به
صورت سازمان با   شود در اين 5/2اگر جمع كل امتياز نهايي عددي بزرگتر از . خواهد بود 4تا 

باشند و  هاي موجود نسبت به تهديدهاي بيشتر مي شرايطي مواجه است كه در آن فرصت
نيز بيانگر جدي بودن  5/2ر از همچنين امتياز نهايي كمت. عبارتي بهتر بر آنها غلبه دارند به

. اين روند براي عوامل داخلي هم تكرار شده است. باشد هاي موجود مي تهديدها نسبت به فرصت
امتياز نهايي عوامل داخلي و خارجي و تطابق آنها در ماتريس عوامل داخلي و خارجي، جايگاه 

به نتايج مدل، عوامل مؤثر بر  در ادامه با توجه. دهد شهرداري ساوه را در اين ماتريس نشان مي
هاي اجرايي شهرداري تدوين شده  بندي شده و از تطابق آنها، استراتژي شهرداري ساوه اولويت

  .است
  

  شناخت اجمالي از محدوده مورد مطالعه
 دقيقه 2 و درجه 35 جغرافيايي مختصات در و مركزي استان شمالي قسمت در ساوه شهر

 همدان و سلفچگان - تهران راهي سه در و شرقي طول دقيق 22 و درجه 50 و شمالي عرض
 ايندوس و مرق پسند، شاه ارتفاعات وسيلة به ترتيب به غربي جنوب و شمال از كه است شده واقع

در سرشماري . )17 ،1388 بنا، و شهر نقش پويا مشاور مهندسين(گردد  مي محدود) هندس(
 درصد 52نفر جمعيت داشته كه از اين تعداد حدود  180548، شهر ساوه حدود 1385سال 
 هاي گروه و نيست برخوردار دستي يك اجتماعي تركيب از ساوه. باشند مي زن درصد 48 و مرد

 در شهر ساوه شديد مهاجرپذيري .است مشاهده قابل صنعتي شهر اين در قوميتي مختلف
 بيشتري سرعت زمان گذشت با و زده هم به را شهر قومي و اجتماعي تركيب ير،اخ هاي سال
 1390 سال در نفر 207643 به 1385در سال  نفر 180548 از شهر جمعيت. است كرده پيدا

 شهر). 1390و  1385 سال مسكن، و نفوس عمومي سرشماري ايران، آمار مركز(رسيده است 
 از را گوناگوني اثرات) هاي صنعتي در خاورميانه بزرگترين شهركعنوان يكي از  به( كاوه صنعتي
 اين به ها مهاجرت سيل تا است گرديده باعث و گذاشته جاي بر ساوه شهر بر اجتماعي جهات
  . شوند صنعت بخش جذب زيادي تعداد و يابد افزايش شهر

 هاي فرصت وجود و اقتصادي ساختار در شديد تغييرات گوياي ساوه شهر تحوالت مجموعة
        بيكاري ضريب و درصد 93 برابر ساوه شهر در اشتغال ضريب. باشد مي شهر اين در شغلي

 وجود. است پايين بسيار ساوه شهر در بيكاري نرخ است مشخص كه طور همان. است درصد 7
 هاي فرصت آن مانند و ونقل حمل به مربوط خدمات كشاورزي، رونق كاوه، صنعتي شهرك
  . است آورده وجود به ساوه شهر ساكنين براي را بسياري شغلي
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  هاي تحقيق يافته
 تحليل راهبردي شهرداري ساوه

شناسي توضيح داده شده  مراحل مطالعاتي و روش مورد استفاده از تحليل راهبردي در روش
. شود ميهاي تحقيق اشاره  است، بنابراين در اينجا براي جلوگيري از اطاله كالم فقط به يافته

هاي اصلي شهرداري، از شناسايي نقاط قوت  تحليل راهبردي شهرداري ساوه و تعيين استراتژي
اين اطالعات از . آيد دست مي ها به دهي آن ها و تهديدهاي شهرداري و وزن و ضعف، فرصت

هاي فرادست، اطالعات مربوط به شهر ساوه، استفاده از نظرات مسئولين و كاركنان  مطالعه طرح
انديشي در شهرداري و  هرداري و همچنين مديران شهري ساوه، با برگزاري دو كارگاه همش

بعد از شناسايي عوامل داخلي و خارجي، بايد اين عوامل . پرسشنامه باز حاصل شده است
  :گيرد بندي عوامل با سه هدف عمده صورت مي وزن. بندي بشود وزن
 اي داخلي و خارجي؛ هارخانهمشخص كردن جايگاه شهرداري ساوه در ماتريس چ 

 ترين مسايل و مشكالت كليدي شهر ساوه؛ شناسايي مهم 

 هاي توسعه شهر ساوه تدوين استراتژي. 

فرايند . استفاده شده است 1بندي عوامل از مدل ارزيابي عوامل داخلي و خارجي براي وزن
  : كار در مدل به اين صورت بوده است

نفعان كليدي، ليست  ود شهر ساوه و مشاركت ذيهاي فرادست و وضع موج با بررسي طرح .1
 عوامل داخلي و خارجي تهيه شده است؛ 

صورت اوليه بوده و هيچ اولويتي نسبت به همديگر ندارند،  در اين مرحله شناسايي عوامل به
. شان عوض بشود ه ضمن اينكه در مراحل بعدي كار ممكن است از ليست خارج شده و يا جايگا

 و عنوان نقطه قوت شناسايي شده، در تجزيه ممكن است عاملي كه در ابتدا بهعبارت ديگر، به
امكان متكي بر  سعي شده اين عوامل تا حد. عنوان نقطه ضعف شناخته شود تحليل نهايي به

 واقعيات بوده و دقيق باشند؛

انديشي و تنظيم پرسشنامه، از حاضرين در كارگاه  در مرحله بعد با برگزاري كارگاه هم .2
بندي  واسته شد تا عوامل را به لحاظ قوت و ضعف و يا فرصت يا تهديد بودن شناسايي و وزنخ

 كنند؛

در نهايت خروجي حاصل از نظرات كارشناسان حاضر در كارگاه با تيم كارشناسي پروژه  .3
 .وتحليل قرار گرفتند مورد تجزيه EXCELو  SPSSافزارهاي  تلفيق و در نرم

  

                                           
1  External & Internal Factors Evaluation 
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  شهرداري ساوهترين نقاط قوت  مهم
تحليل عوامل داخلي و خارجي شهرداري ساوه با توجه به نمرات داده شده به هر عامل 

عنوان نقاط قوت شناسايي شده است  عامل به 17براي شهرداري ساوه . صورت گرفته است
نقاط . آنهاست ها با توجه به ميانگين وزن نسبي  بندي اين عامل اولويت). 2جدول شماره (

هاي مهم موجود و موثر بر  يك سازمان يا شهرداري در واقع همان شناسايي عامل استراتژيك
هاي  تعيين نقاط استراتژيك، ويژگي اساسي تمامي برنامه. آن سازمان يا شهرداري است

كارآمدي دارند، چرا كه شهر - نقاط استراتژيك حداكثر تأثير را به لحاظ هزينه . راهبردي است
  .تواند بر روي ابتكارات زيادي تمركز كند مييا سازمان در يك زمان ن

توان به سه دسته  دهد، نقاط قوت شهرداري ساوه را مي نشان مي 2طوري كه جدول  همان
و ) ��Sتا  S5(، نقاط قوت با اهميت متوسط )S4تا  �S(نقاط قوت خيلي مهم . كلي تقسيم كرد

ترين شهر صنعتي كشور در شهر  بزرگبا توجه به اينكه ). S17تا  S12(نقاط قوت با اهميت كم 
باشد كه درآمدها و عوارض وصولي از آنها نتواند روي شهر و  ساوه قرار دارد، دور از انتظار نمي

بنابراين درآمد باالي شهرداري و منابع مالي خوب كه بيشتر اين . شهرداري ساوه موثر نباشد
ترين نقطه قوت  عنوان مهم بهدرآمدها ناشي از عوارض وصولي از كارخانجات صنعتي است 

تواند  هر سازماني با دارا بودن درآمد كافي و وافي مي. شهرداري ساوه شناخته شده است
 يزات،داشتن تجهبنابراين  .هاي خود را تامين كند تجهيزات و اعتبار كافي براي اجراي پروژه

شهرداري ساوه مورد توجه  عنوان دومين ويژگي به ها پروژه ياجرا يبرا يامكانات و اعتبارات كاف
ترتيب  به يدر شهردار يقال يريتمد و كاركنان متخصص و مجربضمن اينكه  .قرارگرفته است

  .  اند سومين و چهارمين نقاط قوت مهم شهرداري ساوه شناخته شده
  

  بندي نقاط قوت شهرداري ساوه به همراه كد عامل آنها رتبه: 2شماره جدول 
  نقاط قوت شهرداري ساوه

رتبه نهايي
 شرح عامل عامل

كد 
  عامل

ميانگين وزن 
 نسبي عامل

S  درآمد باالي شهرداري و منابع مالي خوب 1

داشتن تجهيزات، امكانات و اعتبارات كافي براي اجراي   2
S  هاپروژه

S  كاركنان متخصص و مجرب 3
S  مديريت اليق در شهرداري 4
S  دومين شهرداري استان 5
S  هاي تكنولوژي اطالعاتپشتيباني مسئولين از سيستم 6
S  اقدام شهرداري در تهيه برنامه راهبردي 7

تالش مديران شهرداري و مديران ارشد شهر براي ايجاد   8
S  هماهنگي بين نهادهاي درگير در مديريت شهري

S  بومي بودن مسئولين شهرداري 9
S   ايجاد انگيزه در كاركنان براي ادامه تحصيل 10
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  بندي نقاط قوت شهرداري ساوه به همراه كد عامل آنها رتبه: 2شماره جدول ي ادامه

  
  ترين نقاط ضعف شهرداري ساوه مهم

نقاط ضعف بايد برعكس نقاط بندي  در تحليل عوامل داخلي و خارجي در هنگام اولويت
اند داراي بيشترين  دست آورده يعني عواملي كه كمترين وزن نسبي را به. قوت عمل نمود

ها  هاي غلبه بر ضعف شود تا راه در اين حالت روي آنها تمركز بيشتري مي. اهميت خواهند بود
راهبردي تك بعدي ريزي  چرا كه برنامه. شناسايي و تا حد امكان نقاط ضعف از بين برده شود

كند بلكه چهار عامل نقاط قوت، ضعف، فرصت، و تهديد را  نبوده و تنها بر عامل قوت تكيه نمي
  .گيرد با هم در نظر مي

  
  بندي نقاط ضعف شهرداري ساوه به همراه كد عامل آنها رتبه: 3جدول شماره 

  نقاط قوت شهرداري ساوه
رتبه نهايي
 شرح عامل عامل

كد 
  عامل

ميانگين وزن 
 عاملنسبي 

S  سازمان اجرايي پرقدرت و كارآمد 11
S  توان بالقوه علمي و فني در شهرداري 12

هاي مؤثر  سازي امور و داشتن تجربهپيشرو در خصوصي  13
S  در اين زمينه

برخورداري از طرح توسعه شهري متناسب با وسعت و   14
S  جمعيت

S  پويايي سازمان شهرداري ساوه 15

تالش شهرداري و مديران آن براي جلب مشاركت و   16
S  فكري شهروندانهم

S  ملموس بودن مأموريت و وظايف شهرداري 17

  نقاط ضعف شهرداري ساوه
رتبه نهايي
 شرح عامل  عامل

كد 
  عامل

وزن ميانگين 
 عامل نسبي

W  عدم هماهنگي مسئولين 1

گيري ارتباط مناسب بين شهرداري و شوراي عدم شكل  2
 اسالمي شهر ساوه

W 

W  عدم برخورد با متخلفين بهداشت عمومي 3

هاي  عدم وجود مراكز و بازارهاي تخصصي و مجتمع  4
 ...جمله بازار آهن، بازار مصالح و ها از  مربوط به اتحايه

W 

نماهاي شهري و تبليغات عدم برخورد با ناهمگوني  5
 محيطي

W 

W  اتكا شهرداري به درآمد شهر صنعتي 6

W  هاي نوين عدم ارتباط مناسب با شهروندان از طريق فناوري 7
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  بندي نقاط ضعف شهرداري ساوه به همراه كد عامل آنها رتبه: 3شماره جدول ي ادامه

  

  نقاط ضعف شهرداري ساوه
رتبه نهايي
 شرح عامل  عامل

كد 
  عامل

ميانگين وزن 
 عامل نسبي

W  عدم ساماندهي مشاغل و صنوف مزاحم 8

W  نقض قوانين در برخورد با عوامل و متخلفين 9

W  رعايت اصول شهرسازيعدم 10

عدم شناخت از نيازهاي شهروندان و عدم ارايه خدمات   11
 مطلوب

W 

هاي مردمي و  ريزي كافي براي جذب مشاركتعدم برنامه  12
 بخش خصوصي

W 

W  برداري مناسب از فناوري اطالعاتعدم بهره 13

W  ساختمان فرسوده و ناكارآمد و غيرمنسجم 14

W  نبود امكانات متناسب با شهرداري 15

W  عدم آموزش مداوم پرسنل 16

W  سيستم اداري قديمي و فرسودگي نيروي انساني 17

W  انگيزه بودن كاركنان جهت انجام وظايف محولهبي 18

W  كاري واحدهاي تحت نظارت شهرداريموازي 19

W  تراكم نيروهاي غيرمتخصص، ناكارآمد و سنتي 20

W  عدم سنجش عملكرد كاركنان 21

W  ريزي عدم وجود اتاق فكر و مشاركت در برنامه 22

W  روزانه و روزمرگيحجم زياد امورات 23

هاي مالي، توسعه ريزي مدون در زمينهوجود برنامه عدم  24
 شهري، منابع انساني و مانند آن

W 

وسازهاي غيرمجاز در سطح عدم نظارت كافي بر ساخت  25
 شهر

W 

وجود ساختار مديريتي متمركز و باال به پايين در   26
 شهرداري

W 

W  هاي شهرداريبندي پروژهعدم اولويت 27

W  عدم اطالع پرسنل شهرداري از قوانين 28

W  ان سازماني ها با تغيير مديرتغيير و دگرگوني برنامه 29

W  طوالني شدن فرآيندهاي كاري 30

W  تعريف شرح وظايف براي كاركنانعدم 31

W  هاي سازماني ساالري در پستعدم رعايت نظام شايسته 32

W  شناور بودن مديران و كوتاه بودن عمر مديريت 33
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بندي كلي، نقاط ضعف شهرداري ساوه به سه دسته تقسيم شده است  بر اساس يك تقسيم
نقاط ضعف  Wتا  W1نقاط ضعف خيلي مهم شهرداري ساوه شامل عوامل ). 3جدول شماره (

. گيرد را دربرمي W33تا  W22و نقاط ضعف با اهميت كم،  W21تا  W13با اهميت متوسط، شامل 
گيري ارتباط مناسب بين شهرداري و شوراي اسالمي شهر  عدم هماهنگي مسئولين و عدم شكل

بنابراين شهرداري ساوه بايد به . شود ساوه جزء نقاط ضعف عمده شهرداري ساوه محسوب مي
 دنبال مديريت يكپارچه شهري باشد، تا عدم هماهنگي خود با ديگر نهادهاي شهري را سامان

  .بخشد
  

  هاي شهرداري ساوه ترين فرصت مهم
ها عواملي هستند كه در خود شهرداري وجود ندارند، بلكه از بيرون بر شهرداري اثر  فرصت

هايي در حال و آينده، كه  ها عبارتند از عوامل خارجي و يا موقعيت در واقع فرصت .گذارند مي
جدول . ت محول شده را بهتر محقق كندها مأموري تواند با استفاده از آن شهر يا شهرداري مي

  .دهد بندي آنها را نشان مي هاي شهرداري ساوه به ترتيب اولويت ، فرصت4شماره 
اند كه شهرداري با  عنوان فرصت براي شهرداري ساوه شناخته شده عامل به 29حدود 

سه گروه خيلي فرصت به  29اين . انداز نهايي خود دست يابد تواند به چشم گيري از آنها مي بهره
 O1گروه خيلي مهم شامل كدهاي . اند بندي شده مهم، با اهميت متوسط و با اهميت كم دسته

يعني عواملي مانند امكان وجود افزايش درآمدهاي شهري، تدوين نظام درآمدهاي . است O10تا 
ها، قرارگرفتن در مسير ترانزيتي شمال به جنوب و غرب به شرق كشور، اقدام  پايدار شهرداري

ها، نزديكي به تهران و همچنين  روزرساني قوانين و مقررات شهرداري قانوني دولت در به 
گروه . اند دار شهرداري ساوه شناخته شده هاي اصلي و اولويت عنوان فرصت للي بهالم فرودگاه بين

بقيه عوامل نيز در گروه عوامل با اهميت كم . باشد مي O20تا  O11عوامل با اهميت متوسط شامل 
ها مسير خود را در رسيدن به  تواند با بالفعل كردن اين فرصت شهرداري مي. گيرند قرار مي

 . ويني ميسر سازدانداز تد چشم

  
  هاي شهرداري ساوه به همراه كد عامل آنها بندي فرصت رتبه: 4شماره جدول 

  هاي  شهرداري ساوهترين فرصتمهم
رتبه نهايي
 شرح عامل  عامل

كد 
  عامل

ميانگين وزن 
 عامل نسبي

O  افزايش درآمدهاي شهري 1

O  ها تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداري 2

قرار گرفتن در مسير ترانزيتي شمال به جنوب و غرب به   3
 شرق كشور

O 
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  هاي شهرداري ساوه به همراه كد عامل آنها بندي فرصت رتبه: 4شماره جدول ي ادامه
  هاي  شهرداري ساوهترين فرصتمهم

رتبه نهايي
 شرح عامل  عامل

كد 
  عامل

ميانگين وزن 
 عامل نسبي

روزرساني قوانين و مقررات اقدام قانوني دولت در به  4
 ها شهرداري

O 

O  المللي نزديكي به تهران و قم و همچنين فرودگاه بين 5

O  گذاري بخش خصوصيهاي سرمايهوجود فرصت 6

O  وجود شهرك صنعتي كاوه 7

گذاري براي فضاهاي فرهنگي، سرمايهوجود بستر  8
 اجتماعي و گردشگري

O 

O  ها و مراكز علمي و آموزشيوجود دانشگاه 9

وجود فرصت براي جذب گردشگر به صورت گذراندن يك   10
 شب در شهر

O 

O  استقرار  فرمانداري ويژه در شهر ساوه 11

O  هاي فرسودهتخصيص بودجه براي احياي بافت 12

هاي عمومي براي امكان استفاده از صداوسيما و رسانه  13
 آموزش و مشاركت شهروندان

O 

امكان استفاده از بافت سنتي و تاريخي شهر براي جذب   14
 گردشگر

O 

كارگيري صنعت در بهحمايت دولت از نهادهاي عمومي  15
 فناوري اطالعات

O 

هاي سينمايي، حمايت مالي دولت از تأسيس شهرك  16
 اي تلويزيوني و رسانه

O 

سپاري وظايف قابل تأكيد برنامه پنجم توسعه بر برون  17
 واگذاري

O 

مراكز درصد براي تكميل 50كمك بالعوض دولت تا  18
 فرهنگي، هنري، ديني و قرآني

O 

توجه به مديريت يكپارچه شهري از برنامه سوم توسعه به   19
 بعد

O 

تأكيد برنامه پنجم توسعه بر آموزش همگاني حقوق   20
 شهروندي

O 

سند ملي توانمندسازي و ساماندهي «استفاده از  21
 »غيرمجازهاي  سكونت

O 

O  توان باالي كشاورزي 22

O  هاهدفمند شدن يارانه 23
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  هاي شهرداري ساوه به همراه كد عامل آنها بندي فرصت رتبه: 4شماره جدول ي ادامه

  
 ترين تهديدهاي شهرداري ساوه مهم

هايي در حال و آينده كه تأثير منفي  عبارتند از عوامل خارجي و يا موقعيت در واقع تهديدها
بر شهر و شهرداري گذاشته و شهرداري را از تحقق مأموريت محول شده و در نتيجه ايجاد 

عامل . ، تهديدهاي شهر ساوه نشان داده شده است5در جدول شماره . دارد ارزش عمومي باز مي
. انداز تدويني شناسايي شده است اري ساوه در راه رسيدن به چشمعنوان تهديد براي شهرد به

     تهديدهاي با اهميت متوسط ) T7تا  T1(عامل در سه گروه تهديدهاي خيلي مهم  28اين 
)T8 تاT21 ( و تهديدهاي با اهميت كم)T22  تاT28 (از بين تهديدها، . اند بندي شده دسته

عنوان تهديد  بيني نشده در سطح استان و ملي به پيشمحدوديت اسناد فرادست و وقوع موارد 
ها و نهادهاي  بعد از آن، عدم آگاهي ساير بخش. خيلي جدي شهرداري ساوه شناخته شده است

دولتي و غيردولتي به قوانين و وظايف شهرداري، عدم برخورداري از الگوي منسجم و انديشيده 
نبودن قوانين و مقررات   و همچنين مطابق گيري مراحل توسعه كالبد شهري شده در زمان شكل

  .شوند شهرداري با شرايط فعلي جزء تهديدهاي جدي شهرداري ساوه محسوب مي
  

  
  
  
  
  
  

  هاي  شهرداري ساوهترين فرصتمهم
رتبه نهايي
 شرح عامل  عامل

كد 
  عامل

وزن ميانگين 
 عامل نسبي

هاي شهرداري توسط منابع تأمين منابع مالي طرح  24
 هاي تجاري و تخصصي المللي بانك بين

O 

كارگيري در وجود نيروي متخصص بومي براي به  25
 شهرداري

O 

هاي  رنگ بودن نقش شهرداري در تهيه و تصويب طرحكم  26
 شهري

O 

O  ي خدماتي وسعت نه چندان زياد شهر در محدوده 27

هاي  داشتن مجوز براي انتشار اوراق مشاركت براي طرح  28
 گذاري شهرداري سرمايه

O 

O  بازار اشتغال به واسطه شهر صنعتي كاوه 29
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  هاي شهرداري ساوه به همراه كد عامل آنها بندي تهديد رتبه: 5شماره جدول 
  هاي  شهرداري ساوهترين تهديدمهم

رتبه نهايي
 شرح عامل  عامل

كد 
  عامل

وزن  ميانگين
 عامل نسبي

بيني نشده در  محدوديت اسناد فرادست و وقوع موارد پيش  1
 سطح استان و ملي

T 

ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي به عدم آگاهي ساير بخش  2
 قوانين و وظايف شهرداري

T 

عدم برخورداري از الگوي منسجم و انديشيده شده در زمان   3
 مراحل توسعه كالبد شهري گيري شكل

T 

هاي جامع كاربردي استقرار جمعيت و فعاليت فقدان طرح  4
 در فضا

T 

T  ها با شرايط فعليمطابق نبودن قوانين شهرداري 5

T  ها اختيارات محدود و قدرت ضعيف شهرداري 6

T  مناسب در سطح شهرهايعدم وجود زيرساخت 7

T  عدم مشاركت شهروندان در امور مربوط به شهرداري 8

هاي اجتماعي مختلف گريز در اليهوجود فرهنگ مشاركت  9
 كشور

T 

ريزي در حوزه  از بين رفتن منابع به دليل عدم وجود برنامه  10
 هاي شهري 

T 

عدم حمايت مناسب دولت و نهادهاي دولتي از   11
 گذاري بخش خصوصي سرمايه

T 

T  عدم آگاهي شهروندان به قوانين و وظايف شهرداري 12

هاي اجرايي مناسب براي اجراي قوانين نامهعدم وجود آئين  13
 مصوب

T 

T  )افغانيبيشتر(رويه مهاجرينورود بي 14

در اجراي ) هاي قانونينظارت(ضعف اعمال نظارتي  15
 هاي عمران شهري پروژه

T 

گذاران بخش خصوصي جهت مشاركت عدم تمايل سرمايه  16
 هاي شهرهاي كوچك در طرح

T 

T  هاي مؤثر در مديريت شهريتداخل وظايف سازمان 17

T  ريزي شهريتوسعه شهر بدون برنامه 18

T  عدم همسويي ادارات دولتي 19

T  ها نامه جهت تهيه برنامهعدم وجود دستورالعمل يا بخش 20

T  افزايش مهاجرت به شهر 21

T  ها به سمت تهرانسرمايهنزديكي به تهران و فرار درآمدها و 22
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  هاي شهرداري ساوه به همراه كد عامل آنها بندي تهديد رتبه: 5شماره جدول 

  
  هابحث در مورد يافته

  ماتريس عوامل داخلي و خارجي
زمان عوامل داخلي و خارجي از ابزاري به نام ماتريس داخلي و  وتحليل هم براي تجزيه

كار گرفته  براي تعيين موقعيت فعلي شهرداري ساوه به  اين ماتريس. استفاده گرديد 1خارجي
شود تا جايگاه  براي تشكيل اين ماتريس، از جمع عوامل داخلي و خارجي استفاده مي. شود مي

هاي مناسبي را براي آن  شهرداري ساوه مشخص شود و بتوان براساس آن استراتژي يا استراتژي
كار گرفته  ين ماتريس براي تعيين موقعيت سازمان، شهر، شركت و يا غيره بها. اتخاذ نمود

هاي ارزيابي عوامل داخلي و  براي تشكيل اين ماتريس، بايد نمرات حاصل از ماتريس. شود مي
در ابعاد افقي و عمودي اين ماتريس قرار ) جمع عوامل داخلي و خارجي در جدول(خارجي را 

هاي اين ماتريس مشخص شود و بتوان بر اساس آن  اوه در خانهداد تا جايگاه شهرداري س
اين ماتريس در جاهاي مختلف بسته . هاي مناسبي را براي آن اتخاذ نمود استراتژي يا استراتژي

اي و ماتريس  خانه ماتريس نه. شود به موقعيت شركت، شهر و سازمان به دو شكل ارايه مي
  . اي چهارخانه

  

                                           
1 Internal &External (IE) Matrix 

  هاي  شهرداري ساوهترين تهديدمهم
رتبه نهايي
 شرح عامل  عامل

كد 
  عامل

ميانگين وزن 
 عامل نسبي

T  وجود بافت فرسوده در مركز شهر 23

T  ها كمك مالي دولت به شهرداريكاهش 24

T  ي شهر رويه در حاشيهوسازهاي بيساخت 25

T  خارج شدن شهر از بافت بومي به صنعتي 26

T  هاي شهرداريدخالت شوراها در برنامه 27

T  عدم انتخاب شهردار توسط مردم در شهرهاي كشور 28
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  ارزيابي عوامل داخلي و خارجي براي شهرداري ساوه  اي س چهار خانهماتري: 5شماره شكل 

  
اي استفاده شده كه براساس موقعيت قرارگيري  در اين تحليل از ماتريس چهارخانه

كارانه، تهاجمي، تدافعي، و بالخره  توان نسبت به تدوين استراتژي محافظه شهرداري، مي
اي نمرات ارزيابي عوامل داخلي و  س چهارخانهدر ماتري. گيري كرد استراتژي رقابتي تصميم

در . شود تعيين مي) 5/2الي  1(و ضعيف ) 4الي  5/2(خارجي در يك طيف دو بخشي قوي 
چه موقعيت شهرداري از حيث نمرات عوامل خارجي و داخلي در  اي، چنان ماتريس چهارخانه

باشد،  IIاگر در خانه  ؛)حمايت دورني - نگهداري(كارانه  باشد، استراتژي محافظه Iخانه 
برداشت، (باشد، استراتژي تدافعي  IIIچه در خانه  ؛ چنان)رشد و توسعه(استراتژي تهاجمي 

حمايت  - نگهداري(باشد، استراتژي رقابتي  IV؛ و بالخره اگر در خانه )واگذاري، كاهش، انحالل
حليل راهبردي ت) نقاط قوت و ضعف(جمع عوامل داخلي  5طبق شكل . شود توصيه مي) بيروني

به  5/2برابر با ) ها و تهديدهاي شهرداري فرصت(و جمع عوامل خارجي  15/2شهرداري برابر با 
بدين ترتيب نقطه اتصال جمع نمرات عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر . دست آمده است

هاي توصيه شده براي اين خانه از نوع   استراتژي. قرار گرفته است Iشهرداري ساوه در خانه 
اما با توجه به پيچيدگي و گستردگي . است) حمايت دروني - نگهداري(كارانه  استراتژي محافظه

توان با  طوركلي نمي هاي مختلف شهري، به ها در حوزه ها به خصوص شهرداري كار سازمان
تكيه  Iهاي خانه  توان به استراتژي تنها نمي قاطعيت در مورد يك استراتژي خاص صحبت كرد و

هاي شهرداري ساوه از تركيبي از  با توجه به اهميت موضوع، براي تعريف استراتژيلذا . كرد
  . هاي چهارگانه استفاده شده است استراتژي

ها از وضعيت بسيار مناسب و  دهد شهرداري ساوه اگرچه در بعضي عامل نشان مي 5شكل 
خوبي برخوردار است، اما در بعضي موارد با نقاط ضعف و تهديدي هم روبرو است، بنابراين 
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ها و تهديدهاي شهرداري  ترين نقاط قوت، ضعف، فرصت بندي عوامل كه شناخت مهم اولويت
هاي راهبردي قرار  با توجه به اينكه برنامه. كار شهرداري خواهد آمد ساوه است، در اينجا به

جا و در مدت كوتاهي حل كند؛ پس بايد اين مسايل و  نيست تمام مسايل شهرداري را يك
بندي شود تا براساس ميزان اهميتي كه دارند مورد توجه قرار گرفته و  مشكالت اولويت

  .هاي مربوط به آنها تدوين شود استراتژي
  

  انداز شهرداري ساوه چشم
انداز شهرداري تهيه    قبل از اينكه استراتژي مورد نظر براي شهرداري تدوين شود، بايد چشم

انداز شهرداري ساوه تدوين و طي  از اين رو ابتدا چشم. و به توافق مسئولين شهرداري برسد
. اجماع شده استانديشي متعدد با مسئولين شهرداري روي آن  هاي هم برگزاري كارگاه

ي مطلوبي است كه هر شخص،  انداز آينده طور كه پيش از اين مطرح شده است، چشم همان
انداز بايد روشن، واضح،  چشم. سال آينده خود متصور است 20تا  15سازمان و يا شهري براي 

. هاي منحصر به فرد سازمان باشد ي ويژگي دهنده گرا و نشان قابل درك، رويايي ولي واقع
با توجه به . كلمه كمتر است 60طور معمول از  صورت مشاركتي تهيه شده و به انداز به چشم

انداز شهرداري ساوه، در قالب پرسشنامه و بررسي  نظرات مطرح شده در خصوص چشم
انداز اوليه  انداز خوب بايد داشته باشد، چشم هاي فرادست و خصوصياتي كه يك چشم طرح

  :ر تدوين شده استصورت زي شهرداري ساوه به
هاي  انديشي با مسئولين شهرداري و ساير ارگان در مرحله بعد طي برگزاري كارگاه هم

جدول . انداز مورد بازبيني قرار گرفت انداز اوليه شهرداري ساوه با فرم ارزيابي چشم شهري، چشم
انداز بايد  هايي كه يك چشم انداز شهرداري ساوه را با توجه به ويژگي ارزيابي چشم 6شماره 

  . دهد داشته باشد نشان مي
  

  
  
  
  
  

  انداز اوليه شهرداري ساوهچشم
ه خدماتي يمحور و شهروندمدار با ارا خواهد بود، مشاركت سازماني، سال آينده20شهرداري ساوه در «

داراي ارتباطات متقابل و سازنده با شهرها در  ،متمايز براي نشاط بيشتر  شهروندان، شهرداري الكترونيك
مديريت يكپارچه شهري، پشتيبان  داراي نقش محوري در، محور و نوآور المللي، پژوهش سطح ملي و بين

 .»هاي ورزشي شهر بخش صنعت، كشاورزي و آموزش و حامي تيم
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  انداز شمهاي چ انداز شهرداري ساوه بر اساس ويژگي ارزيابي چشم: 6شمارهجدول 

  

ندارد توضيحات دارد اندازهاي چشمويژگي
انداز شهرداري، نقاط قوت و ضعف و  براي تدوين چشم

ها و تهديدهاي شهرداري و شهر ساوه در نظر  فرصت
انداز شهرداري تدوين  گرفته شده و بر اين اساس چشم

نامه و اسناد فرادست  اين موارد در پرسش. شده است
انداز  راستا بودن چشم هم. گرفتمورد بررسي قرار 
انداز شهر و همچنين ارايه خدماتي  شهرداري با چشم

متمايز براي نشاط بيشتر شهروندان از جمله مواردي 
هاي رقابتي براي شهرداري ساوه ايجاد  است كه مزيت

  .كندمي

  

هاي  انداز مزيت چشم
اي  رقابتي و مقايسه

شهرداري را نشان 
 دهد؟ مي

انداز با مشاركت مسئولين و كارمندان  اين چشم
نامه و همچنين  شهرداري از طريق تكميل پرسش

همچنين در . آيد دست مي انديشي به برگزاري كارگاه هم
هاي  ها و شاخص ها، ارزش نامه در رابطه با اولويت پرسش

ها  بدين ترتيب ارزش. كليدي شهرداري سؤال شده است
كاركنان آن را دربرخواهد هاي شهرداري و  و اولويت

 .   گرفت

  
هاي  ها و اولويت ارزش

شهرداري و كارمندان 
 دهد؟ آن را نشان مي

سال آينده  20انداز شهرداري براي  از آنجاكه چشم
 20تدوين شده است، يعني آنكه شهرداري ساوه در 

بايد داشته باشد،   هاي كليدي سال آينده چه ويژگي
ساز است و مسير كلي حركت را نشان  بنابراين آينده

انداز به منظور  طور كلي نيز، تدوين چشم به. دهد مي
و كليدي براي ساختن  تعيين محورهاي استراتژيك

 .  اي دلخواه است آينده

  
ساز و مسيرساز  آينده

 است؟

انداز تدويني با جمالتي كوتاه، به  سعي شده است چشم
صورت گيرا و جذاب بيان شده و از ذكر جزييات و 

كه در ذهن  طوري كلمات غيرضروري پرهيز شود، به
البته مشاركتي بودن فرآيند تدوين . ماندگار بماند

انداز، در ماندگاري و مورد توجه بودن آن نقش  چشم
سزايي دارد كه اين موضوع در اين فرآيند درنظر  به

انداز تدويني به صورت كامالً  گرفته شده و چشم
 .  مشاركتي بوده است

  
كننده و  جلب توجه

  ماندگار در ذهن است؟
 

انداز شهرداري ساوه، خصوصيات شهرداري و  در چشم
نيازهاي شهري آن در نظر گرفته شده است، كه اين 

ها  انداز شهرداري ساوه را از ساير شهرداري موضوع چشم
ها با هدف  طور نمونه انجام فعاليت به. سازد متمايز مي

ويژه  پشتيباني از بخش كشاورزي، صنعت،آموزش و به
ساوه است كه منجر به حركت  ورزش خاصِ شهرداري

برداري از  انداز شهر ساوه و بهره در جهت چشم
 . هاي نام برده است هاي ويژه اين شهر در بخش قابليت

  

متمايزكننده شهرداري 
از ساير 

  هاست؟ شهرداري
 

انداز كامال با مشاركت پرسنل  با توجه به اينكه چشم
 .شهرداري و مسئولين شهري ساوه تهيه شده است

هاي اصلي  ها و قابليت ها، توانمندي متمركز بر ويژگي
 .شهرداري است

  

ها،متمركز بر ويژگي
ها و  توانمندي

هاي اصلي  قابليت
 شهرداري است؟
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  انداز هاي چشم انداز شهرداري ساوه بر اساس ويژگي ارزيابي چشم: 6شماره جدولي ادامه
ندارد توضيحات دارد اندازهاي چشمويژگي

هاي  صورت شفاف و با ويژگي انداز تدويني به چشم
شناخته شده براي همه كارمندان تعريف شده است و 
همچنين از يك پاراگراف برابر چهل و هشت كلمه 

 . تشكيل شده كه با استانداردها مطابقت دارد

  

شفاف، روشن و فشرده
حداكثر در يك (است؟ 

تا  50يا دو پاراگراف و 
 )كلمه60

برده شده كه هايي به كار  انداز، واژه در اين چشم
صورت شفاف براي آينده به هاي دلخواه را ويژگي

گر  ها، نمايان هريك از اين ويژگي. كند شهرداري بيان مي
يك محور استراتژيك براي شهرداري مورد دلخواه 

همچنين . بخش و تعهدآور است لذا الهام. كاركنان است
ها به صورت مثبت بيان شده و  سعي شده است اين واژه

الزم را  هاي گويي پرهيز شود كه بتواند انگيزه از كلي
 .  براي كاركنان ايجاد نمايد

  
بخش، تعهدآور، و  انرژي

  كننده است؟ الهام
 

انداز به صورت مشاركتي و با درنظر گرفتن  اين چشم
نظرات مسئولين و كاركنان شهرداري از طريق 

انديشي تدوين  هاي هم نامه و برگزاري كارگاه پرسش
آن شده است، لذا از آن همه است و همه نسبت به 

 .  احساس تعلق و تعهد دارند

  
مشترك و از آنِ همه 

  باشد؟ مي
 

. انداز شهرداري در هفت محور تدوين شده است چشم
هريك از اين محورها نشان دهنده يك دسته ويژگي 

آل براي دوره بيست  است كه به صورت آرماني و ايده
اين . دهد ساله تعريف شده و مسير كلي را نشان مي

هاي كاركنان براي  دربرگيرنده كليه خواستمحورها 
لذا هدف و مقصد . آل است رسيدن به شهرداري ايده

 .گيرد هاي شهرداري را دربر مي نهايي تمام برنامه

  

مقصد نهايي تمام 
هاي شهرداري را  برنامه

  دهد؟ نشان مي
 

ها،  ها، فرصت انداز شهرداري، قابليت در تدوين چشم
. هاي شهرداري درنظر گرفته شده است تهديدها و ضعف

بررسي وضع موجود و درنظر گرفتن آن در تدوين 
ها به  آل ها و ايده انداز، باعث نزديكي خواسته چشم

هاي سازمان شهرداري  آل از طرفي، ايده. ها است واقعيت
قالب محورهاي استراتژيك مورد از نظر كارمندان در 

هاي شهرداري  توجه قرار گرفته و بر اساس آن ويژگي
انداز تدويني  مشخص شده است و در نتيجه، چشم

به طور نمونه، داشتن نقش محوري .  گرايانه است آرمان
گرايانه  در مديريت يكپارچه شهري هم آرماني و هم واقع

د تأثيرات توان چراكه رسيدن به اين جايگاه مي. است
بسياري را بر سيستم مديريت شهري بگذارد و از اين 

كند و از  جهت، سيستم را به سمت ايدآلي هدايت مي
طرفي اين نقش خيالي و به دور از واقعيت نيست، زيرا 
قابليت مديريت يكپارچه شهري در شهرداري مشاهده 

 .  شود و در ساير جوامع اعمال شده استمي

  
گرايانه و  آرمان

  گرايانه است؟ واقع
 

هاي  انداز به لحاظ تأكيد و پشتيباني از ويژگي اين چشم
شهر و شهرداري ساوه خاص، همچنين به لحاظ 

طور كلي در  ها و به ها و ضعف سازگاري با قابليت
هاي فرادست،  نظرگرفتن وضع موجود و قوانين و طرح

هاي مورد مطالبه  آل بودن ويژگي واقعي و به لحاظ ايده
 . يز استبراي آينده، چالش برانگ

  

انداز شهرداري  چشم
خاص، به لحاظ دروني 
سازگار و واقعي و در 

برانگيز  عين حال چالش
 است؟

هاي منفي و  منعي  انداز تدويني، از واژه در چشم
ها به جاي  آل ها و ايده استفاده نشده است و بر بايد

لذا لحن مثبتي در بيانيه . نبايدها تأكيد شده است
 .خورد ميانداز به چشم  چشم

  
انداز تدويني داراي  چشم

 باشد؟ لحن مثبتي مي
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گيري از نظرات كارشناسي مسئولين، مديران و نخبگان شهري، و بعد از انجام ارزيابي  با بهره
صورت تدوين  انداز نهايي شهرداري ساوه بدين انداز اوليه شهرداري، در نهايت چشم بر روي چشم

  :شده است
  
  
  
  
  
  

انديشي سوم با حضور شهردار، معاونان  انداز فوق با برگزاري كارگاه هم در نهايت چشم
هاي وابسته به شهرداري مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به اجماع  شهرداري و مديران سازمان

انداز تدوين شده براي شهرداري ساوه منطبق بر شرايط  ، چشم6ول شماره بر اساس جد. رسيد
  .هاي آن بوده و مطلوب ارزيابي شده است و ويژگي

  
  هاي شهرداري ساوه تدوين استراتژي

ها،  ها و تهديد در ادامه تحليل راهبردي شهرداري ساوه، از تطابق نقاط قوت، ضعف، فرصت
انداز خود، تدوين  شهرداري ساوه در راستاي رسيدن به چشمهاي مورد نظر براي  استراتژي

هاي رشد و توسعه و ثبات و  با توجه به اينكه براي شهرداري ساوه استراتژي. گرديده است
ها و نيز  ها و فرصت بيني شده است، بنابراين براي تدوين آنها بايد از تطابق قوت نگهداري پيش

البته به دليل گستردگي كار شهرداري، بهتر . ها كرد راتژيها اقدام به تدوين است ها و ضعف قوت
ولي اولويت اصلي با . است از هر چهار نوع استراتژي موجود در مدل سوآت استفاده شود

. هايي خواهد بود كه نتايج تحليل ماتريس عوامل داخلي و خارجي مشخص كرده است استراتژي
  .تدوين شده است 7صورت جدول شماره  ه بههاي توسعه شهرداري ساو به اين ترتيب استراتژي

  
  
  

  
  
  
  
  

  نهايي شهرداري ساوهاندازچشم
ه خدماتي متمايز براي يبا ارا محور خواهد بود، مشاركت سازماني، سال آينده20شهرداري ساوه در «

ارتباطات متقابل و سازنده با شهرها در سطح ملي و  با ،نشاط بيشتر  شهروندان، شهرداري الكترونيك
ها  و  فعاليتحامي و  ت يكپارچه شهريداراي نقش محوري در مديري، محور و نوآور المللي، پژوهش بين

.»هاي فرهنگي، ورزشي و هنري جشنواره
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  هاي توسعه شهرداري ساوه با توجه به تحليل عوامل داخلي و خارجي استراتژي: 7جدول 
  ):W(نقاط ضعف  

 �Wعدم هماهنگي مسئولين . 1
گيري ارتباط مناسب  عدم شكل -2

بين شهرداري و شوراي اسالمي 
 Wشهر ساوه 

عدم برخورد با متخلفين  -3
 Wبهداشت عمومي 

عدم وجود مراكز و بازارهاي  -4
هاي مربوط به  تخصصي و مجتمع

ها از جمله بازار آهن، بازار  اتحايه
 W... مصالح و 

  عدم برخورد با ناهمگوني -5
 نماهاي شهري و تبليغات محيطي

W 
 .  
.  
.  

23- W 

 ):S(نقاط قوت
و منابع  يشهردار يدرآمد باال -1
  S خوب يمال
امكانات و  يزات،داشتن تجه  -2

ها  پروژه ياجرا يبرا ياعتبارات كاف
S  
  Sكاركنان متخصص و مجرب   -3
  S يدر شهردار يقال يريتمد -4
   S استان يشهردار يندوم -5
 .  
.  
.  

17-   S 

 عوامل داخلي                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عوامل خارجي

 WOراهبردهاي 
اقدام در جهت به كارگيري   -1

نيروهاي متخصص و كارآمد در 
، W(بدنه سيستم شهرداري 

W ، W ، W، W، W ، 

W ، W ، O ، O ، O ( 
 

SOراهبردهاي

بسترسازي مناسب براي افزايش  -1
، S، S(درآمدهاي پايدار شهرداري

S، S ،S ،S ، S، O ، O ، O ،
O ، O ، O، O  ، O، O(   
هاي كالن  گذاري جذب سرمايه -2

داخلي و بين المللي براي تامين 
، S(هاي كالن شهرداري بودجه برنامه

 S ،S ، S ، O ،O،  O  ، O  ،
O(  

ايجاد مديريت يكپارچه شهري   -3
براي هماهنگي ميان نهادهاي 

 ، S ، S ،S  ،S(مختلف شهري  
O ،O ،O(  

هاي  واگذاري بخش از تصدي  -4
، S،S(شهرداري به بخش خصوصي

 S، O (  
گذاري الزم در زمينه  سرمايه -5

توسعه مراكز فرهنگي، هنري، 
گردشگري و ورزشي براي برگزاري 
جشنوارها در سطح ملي و 

، S، S، S، S، O ،O(المللي بين
O ، O ، O ، O ، O ، O ، 

O ، O (  
بسترسازي الزم براي ايجاد  -6

  )S ، O(شهرداري الكترونيك

 ):O(هافرصت
افزايش درآمدهاي شهري  -1

O  
تدوين نظام درآمدهاي  -2

  O ها پايدار شهرداري
قرار گرفتن در مسير   -3

ترانزيتي شمال به جنوب و 
  Oغرب به شرق كشور 

اقدام قانوني دولت در  -4
قوانين و مقررات روزرساني  به

  O ها شهرداري
نزديكي به تهران و قم و   -5

 O المللي همچنين فرودگاه بين
 .  
 .  
 .  
 29- O 
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  هاي توسعه شهرداري ساوه با توجه به تحليل عوامل داخلي و خارجي استراتژي: 7جدول ي ادامه
  ):W(نقاط ضعف  

 �Wعدم هماهنگي مسئولين . 1
گيري ارتباط مناسب  عدم شكل -2

بين شهرداري و شوراي اسالمي 
 Wشهر ساوه 

عدم برخورد با متخلفين  -3
 Wبهداشت عمومي 

عدم وجود مراكز و بازارهاي  -4
هاي مربوط به  تخصصي و مجتمع

ها از جمله بازار آهن، بازار  اتحايه
 W... مصالح و 

  عدم برخورد با ناهمگوني -5
 تبليغات محيطينماهاي شهري و 

W 
 .  
.  
.  

23- W 

 ):S(نقاط قوت
و منابع  يشهردار يدرآمد باال -1
  S خوب يمال
امكانات و  يزات،داشتن تجه  -2

ها  پروژه ياجرا يبرا ياعتبارات كاف
S  
  Sكاركنان متخصص و مجرب   -3
  S يدر شهردار يقال يريتمد -4
   S استان يشهردار يندوم -5
 .  
.  
.  

17-   S 

 عوامل داخلي                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عوامل خارجي

  WTراهبردهاي 
بسترسازي الزم براي    -1

ريزي، آموزش و مشاركت  برنامه
، W(شهروندان در اداره امور شهر

W ،2 W ،W ،W ،W ،W  ،
W ، W ، W، W، T، T، T، 

T، T،T، T، T( 

 STراهبردهاي
ريزي مناسب در زمينه  برنامه -1

 ،  S ،S(هاي شهري ايجاد زيرساخت

S  ، S ، S ، T ، T ، T، T  ،
T ( 

نظارت قانوني بر ساخت و سازها   -2
و تالش در جهت ايجاد منظر شهري 

، S ،S ،S ، S، S ،T(مناسب
T، T ،T، T، T ( 

 :)T(تهديدها
محدوديت اسناد فرادست و  -1

بيني نشده در  وقوع موارد پيش
  Tسطح استان و ملي 

ها و  عدم آگاهي ساير بخش -2
نهادهاي دولتي و غيردولتي به 

  T قوانين و وظايف شهرداري
عدم برخورداري از الگوي  -3

منسجم و انديشيده شده در 
گيري مراحل توسعه  زمان شكل

  T كالبد شهري
 هاي جامع فقدان طرح -4

كاربردي استقرار جمعيت و 
  Tفعاليت در فضا 

مطابق نبودن قوانين  -5
  T ها با شرايط فعلي  شهرداري

 .  
.  
 .  

28- O 
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انداز و  هاي شهرداري ساوه براي رسيدن به چشم ترين استراتژي با توجه به جدول، مهم
  :داشتن شهر سالم و پايدار به شرح ذيل است

  SOراهبردهاي 
  ؛مناسب براي افزايش درآمدهاي پايدار شهرداريبسترسازي 

 هاي كالن  هاي كالن داخلي و بين المللي براي تامين بودجه برنامه گذاري جذب سرمايه
 شهرداري؛

 ايجاد مديريت يكپارچه شهري براي هماهنگي ميان نهادهاي مختلف شهري؛ 

 هاي شهرداري به بخش خصوصي؛ واگذاري بخش از تصدي  
 الزم در زمينه توسعه مراكز فرهنگي، هنري، گردشگري و ورزشي براي گذاري  رمايهس

   المللي؛ ها در سطح ملي و بين شنوارهبرگزاري ج

 بسترسازي الزم براي ايجاد شهرداري الكترونيك و دانش بنيان. 

  WOراهبردهاي 
 كارگيري نيروهاي متخصص و كارآمد در بدنه سيستم شهرداري اقدام در جهت به. 

  STراهبردهاي 
 هاي شهري؛ ريزي مناسب در زمينه ايجاد زيرساخت برنامه  

 وسازها و تالش در جهت ايجاد منظر شهري مناسب نظارت قانوني بر ساخت. 

  WTراهبردهاي 
 ريزي، آموزش و مشاركت شهروندان در اداره امور شهر بسترسازي الزم براي برنامه. 

  
  گيري بندي و نتيجهجمع

ايجاد يك آرمان مشترك براي مجموعه شهرداري ساوه از طريق تدوين  هدف اين مقاله،
آرمان مشتركي كه تنها يك عقيده نباشد، بلكه نيرويي باشد در . انداز سازماني بوده است چشم

با . كند نمايد و آنان را وادار به عمل مي درون قلب مردمان كه مانند نيرويي عظيم رفتار مي
: ريزي شهري راهبردي عبارتند از هبردي، سه ويژگي اساسي برنامهتوجه به ادبيات رويكرد را

در ). Graaf & Dewulf, 2010, 247(تحليل محيط داخلي و خارجي، مشاركت ذينفعان و اجرا 
اين مطالعه دو ويژگي اول به طور كامل مورد توجه قرار گرفته است؛ اما با توجه به جايگاه 

گيران شهري  سازِ مشاوران و افراد آكادميك، اجراي اين برنامه بر عهده مديران و تصميم تصميم
ه تأكيد ريزي راهبردي شهرداري ساو ها و فرايند برنامه مطالعه حاضر بر روي خروجي. خواهد بود

هاي الزم  انداز تدويني، سازماني شهرداري بايد ابزارها و زيرساخت براي رسيدن به چشم. داشت
بر و موادر مشابه  اين ابزارها در همه جا لزوماً انجام كارهاي زيربنايي هزينه. را داشته باشد

  .   نخواهد بود



  1392 تابستان، دومي  ريزي شهري، سال اول، شمارهفصلنامه مطالعات برنامه..... .................152
  

تا بتواند حركت قابل  از جمله مهمترين عناصر كليدي كه بايد شهرداري ساوه دارا بوده
انداز داشته باشد، شامل ساختار مناسب سازماني، كاركنان متخصص و  توجهي به سمت چشم

با . ريزي قوي و اهداف مشخص است ي قوي و باالي كاركنان، و داشتن برنامه خبره، روحيه
انداز و  مترين عامل براي رسيدن به چش شود كه مهم توجه به موارد ذكر شده در باال، نتيجه مي

در واقع اكثر مديران . حركت به سمت آن، داشتن ساختار سازماني مناسب براي شهرداري است
و مسئولين شهرداري معتقدند كه ساختار شهرداري، ساختار مديريتي و چگونگي تقسيم 

استفاده از نيروهاي متخصص و . ي مطلوب دارد سزايي در رسيدن به آينده وظايف، نقش به
ترين تغيير مورد نياز در شهرداري  هاي سازماني مربوطه، مهم ها در پست دادن آن خبره و قرار

  . ساوه است كه بايد انجام شود
هاي مرتبط  ها و شركت يكي از تهديدهاي جدي سازمان شهرداري، عدم هماهنگي سازمان

ها و  ريكا ها، دوباره نظمي ها، بي اين امر موجب خسارت. است  با امور شهري با اين سازمان
از . كند هاي مربوطه ايجاد مي لطمات زيادي به امور شهري شده و مشكالتي را براي سازمان

آب و فاضالب، گاز و برق، مخابرات، فرمانداري و ثبت   ها سازمان و يا شركت  ها جمله اين سازمان
رفته و براي رفع اين مشكل مسئولين معتقدند شهرداري بايد در رأس امور قرار گ. اسناد است

سويي و هماهنگي با  منظور هم ها به مديريت يكپارچه شهري را در دست گيرد و ساير سازمان
انداز سازماني خود را نيز با توجه به  همچنين چشم. انداز مشتركي تعريف كنند شهرداري، چشم

ي ها و همچنين حمايت قانون در اين زمينه، مشاركت همه ارگان. شرايط شهرداري تدوين نمايند
  .هاي باالدستي ضروري است از اين طرح توسط مقامات و ارگان

انداز مادامي كه به اجرا در نيايد، چيزي جز يك  ي چشم در پايان بايد اشاره كرد كه، بيانيه
روند بسيار مهم هستند، اما تنها پس از آنكه به  البته كلماتي كه در آن به كار مي. جمله نيست

الزم براي تغيير محيط و حركت كاركنان در مسير جديد حاصل شود، نيروي  عمل گذاشته مي
انداز چه براي شهر باشد يا شهرداري و غيره، نشان  مرور تجربيات خارجي تدوين چشم. شود مي

 ساناز شهرهاي پيشرفته مانند بارسلون، ماالگا، . هاي زياد در اين شهرهاست دهنده موفقيت
و ليسبون گرفته تا شهرهاي آمريكاي التين مانند  ريو دو ژانيرو، فرانسيسكو، لس آنجلس
و  2كوچابامبا الپاز، ؛در شيلي 1رانكاگواسانتياگو و ؛ آيرس در آرژانتين كوردوبا، روزاريو و بوينس

 ، مدلين و؛ بوگوتادر پرو 5نگريتوس  و 4تاراپاتوتروجيلو،  ؛در بوليوي »3سانتا كروز د ال سيرا«
، و حتي شهرهاي )Steinberg, 2005: نگاه كنيد به ( كوبا در در كلمبيا و هاوانا 6ناگكارتا

                                           
1 Rancagua 
2 Cochabamba 
3 Santa Cruz de la Sierra 
4 Tarapoto 
5 Negritos 
6 Cartagena 
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آفريقايي در كشورهاي آفريقاي جنوبي، كنيا، و غيره و نيز در آسياي شرقي مانند چين تا هند و 
اما اغراق . اند هاي زيادي دست يافته ريزي راهبردي را به كار گرفته و به موفقيت پاكستان، برنامه

شود، و روز به روز هم بر  هاي راهبردي كه در كشور ما تهيه مي ثر برنامهنيست اگر بگويئم كه اك
داليل زيادي براي عدم . شوند شود، اجرايي نشده و خيلي زود آرشيو مي تعداد آنها افزوده مي

تك آنها  ها در كشور از سوي كارشناسان ذكر شده كه در صورت ذكر تك موفقيت اين طرح
ها در كشور  توان گفت كه متد و روش تهيه اين طرح به جرأت مي .اي طوالني خواهد بود سياهه

با اين وجود، . شايد به لحاظ فني و تكنيكي تفاوتي با شهرهاي موفق در جهان نداشته باشد
دهد كه نبود ضمانت  ها در كشور توسط نگارندگان نشان مي تجربه انجام تعدادي از اين طرح

گذاري در  گيري و قانون قدرت الزم براي تصميمهاي راهبردي، نبود  اجرايي براي طرح
گذار شهري، مجريان شهر و تهيه  هاي قانون ها و در نتيجه شكاف زياد بين اليه شهرداري

  . دهد ها را تشكيل مي هاي اصلي عدم موفقيت اين طرح هاي شهري، حلقه كنندگان طرح
رئيس، براي ساختن  روزي كه افراد به جاي كاركردن براي خشنودي«گويد  برايسون مي

سازماني كه رهبران و . ها است خواهند به سركار بروند، روزي مهم در زندگي آن آنچه كه مي
مشكل اساسي . »آمادگي دارند "خلق مشترك"كنند، براي  اش اين موضوع را درك مي اعضاي

ما  گذاران شهري، نه مجريان و رهبران شهري و نه شهروندان شهرهاي اينجاست كه نه قانون
   .اند هنوز به اين درك مشترك براي ايجاد يك آرمان مشترك نرسيده
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