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  چكيده
در  SWOTتجزيه و تحليـل  هدف از انجام اين پژوهش بررسي نقش  :و هدف پژوهش مقدمه

و هـا   و همچنـين كـاهش نقـص   هـا   و فرصـت هـا   مديريت شهري جهت استفاده بهينه از مزيـت 
  . باشد كه در نهايت به تعالي مديريت شهري منجر گردد  مي مديريت بهينه تهديدها

بدليل اينكه به دنبال ايجاد يك رابطه همبستگي بين دو متغير تجزيه و تحليل  :پژوهش  روش
SWOT  تهران به عنوان مكان مورد  ٢٢و تعالي مديريت شهري هستيم و همچنين منطقه

جامعه آماري پژوهش  . موردي است ‐ لذا پژوهش حاضر همبستگي، مطالعه انتخاب شده است
تهران كه به نحوي در تصميم  ٢٢ل شهري منطقه يحاضر كليه مديران و تحليل گران مسا
لذا كليه مديران حاضر در شهرداري . شود  مي ستندگيري و و ايجاد خط مشي آن دخيل ه

در جامعه  . .. واي  هاي مشاوره شركت، غير دولتيهاي  سازمان، اداره برق، اداره آب، ٢٢منطقه 
  . شوند  مي آماري پژوهش محسوب

پس از بررسي سواالت وفرضيه پژوهش نتايج حاكي از ايـن بـود كـه    : و نتيجه گيري ها  يافته
دسترسي به آن آسان است و كاربري زمين در ، پتانسيل گردشگري مناسبي استمنطقه داراي 

هـا   بخـش ي  در همـه هـا   همچنين نتايج نشان داد كه كمبود زيرساخت. آن مديريت شده است
الزم جهـت مـديريت فاضـالب وجـود نـدارد و منطقـه از لحـاظ        هـاي   زير ساخت، مشهود است
  . استاسكان گردشگري داراي كمبود هاي  زيرساخت

  SWOTمديريت سيستمي و تجزيه و تحليل ، مديريت شهري: واژگان کليدي
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  فصلنامه مطالعات مديريت شهري
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  مقدمه
يك گروه ، تيم ورزشي، مثل دانشكده، بيشتر مردم عضو يك سازمان هستند

به ها  برخي از اين سازمان. سازمان مذهبي يا يك بنگاه اقتصادي، گروه نمايش، موسيقي
مه آنها ولي ه. هم صورتي غير رسمي دارنداي  عدهاند  صورت بسيار رسمي سازمان يافته

اند كه در كنار هم هستند و منافع خود را در همكاري متقابل در  از اجزايي تشكيل شده
شهرها نيز به مثابه يك سازمان از اجزا . بينند  مي جهت رسيدن به به يك هدف مشترك

سيدن به هدف مشترك اند كه اين اجزا در تالش متقابل براي ر متفاوتي تشكيل شده
همچنين اين شهرها با محيط . باشند  مي كه همان پايداري در تمامي جوانب است

به همين دليل است كه اين . پيرامون خود ارتباط و تعامالتي غير قابل انكار دارند
 گيرند و به ناچار تغيير روند مي شهرها برخي مواقع تحت تاثير ارتباط غالب قرار

   . دهند مي
  
  مساله بيان

اقتصاد شهري وبه طبع آن منابع شهري از ديرباز مورد توجه مديران ي  مساله
رفاه  يمديريت شهري نيز در جهت ارتقاهاي  كوشش. شهري قرار داشته است

برخورداري هاي  يكي از راه. اقتصاد شهري بوده استي  شهروندان همواره متاثر از مساله
رسيدن به خودكفايي در امور درآمدي شهر از توسعه پايدار در بخش اقتصاد شهري 

دولتي و هاي  اين مهم تنها از طريق راه كارهاي زودگذر از قبيل جذب حمايت. است
بلند مدت و جامع در جهت تحقق آن ريزي  برنامهبلكه نيازمند . شود نمي سرمي ها وام
عات كافي بلند مدت براي يك شهر داشتن اطالي  ايجاد برنامههاي  يكي از الزمه. است

آن شهر است كه اين اطالعات تنها از طريق بررسي و تحليل هاي  از منابع و پتانسيل
تواند موثر   مي يكي از فنوني كه در اجراي اين تجزيه و تحليل. شود  ميسر مي جامع شهر

رود در جهت تعالي   مي است كه گمان swotواقع شود فن تجزيه و تحليل استراتژيك 
  . واقع شود ميسر تهران ٢٢ت منطقه هرچه بيشتر مديري

  
  اهميت و هدف پژوهش

كه امروزه اكثر شهرهاي جهان سومي با آن مواجه اي  يكي از مشكالت عديده
به اين شرح كه مسئولين شهري تعامالت . هستند بسته تصور شدن سيستم آنهاست

 ر خود سربازو تاثيرات متقابل آنها را ناچيز شمرده و از تحليل وضعيت شهها  بين سيتم
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شود و   مي اين موضوع يكي از داليل مهم مديريت ضعيف شهري محسوب. زنند  مي
عدم خودكفايي ، لي بحراني من جمله حاشيه نشينييحاصل از آن در مساي  نتيجه

موجود در سيستم هاي  عدم بهبود نقص، ها و مزيتها  عدم شناخت قوت، اقتصادي
لذا هدف از . نمايد  مي مديريت تهديدها بروز وها  استفاده نامناسب از فرصت، شهري

همچنين بررسي ، انجام اين پژوهش شناخت نقاط قوت و ضعف موجود در منطقه
و تهديدات موجود و استفاده بهينه از آنها در جهت تسهيل در امور مديريتي ها  فرصت
  . تهران است ٢٢منطقه 

  
  ادبيات پژوهش

  نظريه سيستم ها
يافت كه به اي  توان واژه  مي دگاهي كلي بررسي شود به سختياگر علوم معاصر از دي

روش شناسي برخورد با ١ها نظريه سيستم. اندازه سيستم مورد استفاده قرار گرفته باشد
سيستمي سرو كار هاي  واقعيت است و با كاربرد مفاهيم مربوط به سيستمها و انديشه

 مادي و معنوي استفادههاي  از اين نظريه به منظور پژوهش و بررسي موضوع. دارد
نگرش سيستمي يا روش  به اين روش شناسي عنوان برخورد سيستمي يا. شود  مي

يك روند سريعا رو به تكامل ها  برخورد سيستمي يعني نظريه سيستم. اند سيستمي داده
در . و گسترش در علم و فناوري نوين و يك مفهوم عام  علمي و روش شناختي است

گيرند   مي هايي مورد بررسي و پژوهش قرار حسب شرايط و نياز موضوعاين برخورد بر 
، اند و هدف تنها شناسايي آنها نيست كه از اجزاي همگن و بهم پيوسته تشكيل شده

اداره و رهبري كرد و شكل و سازمان داد كه اي  بلكه اين است كه بتوان آنها را به گونه
ل فلسفي و روش شناختي اين نظريه يو مسادر زمينه نظريه سيستمها . دلخواه ما باشد

پاپلي (. علمي شگرف و بسيار زيادي صورت گرفته استهاي  در سطح جهاني فعاليت
   )٢١٤، ١٣٨٦يزدي

بازخور ، عمليات صادره، مزيت ديدگاه سيستمي در به ذهن آوردن مدار مكرر وارده
كر كردن و يعني نگرشي كه با يك بعدي ف. و نيز وابستگي سيستم به محيط است
بنابراين فردي كه قالب ذهني خويش را بر مبناي . قشري بودن هيچ نوع سازگاري ندارد

تواند به شناخت كاملتري از محيط خود دست   مي سازد  مي ديدگاه سيستمي استوار
آنها و همچنين نقش و  ميان مختلف ارتباطات موجودهاي  يافته و با آگاهي از نظام
تاثير پذيري و تاثير گذاري خويش را  ميزان ،ز اين نظامهاموقعيت خود در هر يك ا

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  كاوه حاتمي 

148 

 

  دومسال 
  چهارمشماره 
 ١٣٨٩ زمستان

. برانها ارزيابي نموده در جهت بهبود سيستمهاي محيطي خويش پويا و كوشا باشد
   )٢١٥، ١٣٨٦ پاپلي يزدي(

  
  نگرش سيستمي

مختلف سازمان را به صورتي جداگانه مورد مطالعه و توجه هاي  به جاي اينكه بخش
، سازمان را به صورت يك واحد و يك سيستم منسجم ٢يستميدر نگرش س، قرار دهند

 مورد توجه قرار، كه اجزاي مختلف به هم پيوسته تشكيل شده است، يكپارچه و هدفدار
كند و آن را به   مي در اين روش مدير از يك ديدگاه كلي به سازمان توجه. دهند  مي

ر چنين اقدامي تئوري د. آورد  مي صورت جزيي يا بخشي از محيط بزرگتر به حساب
بيانگر اين مطلب است كه فعاليت هر بخش از سازمان به مقياسي مختلف و ها  سيستم
  ) ٧١، ١٣٨٦اعرابي(. گذارد  مي اثرها  برفعاليت ساير بخش، متفاوت

  
  مديريت سازمان

شود و به   مي مديريت عبارت است از عملي كه به صورت آگاهانه و مستمر انجام
هر سازمان داراي افرادي است كه جهت كمك در راه تامين اين . دهد  مي سازمان شكل

صرف نظر از اين كه . نامند  مي اين افراد را مدير. پذيرند  مي هايي را مسئوليتها  هدف
مسئوليت اساسي همه آنها در ، نقش مديران تا چه اندازه  رسمي يا غير رسمي باشد

از كمك كردن به سازمان و اعضاي ان در يكسان است و آن عبارت است ها  همه سازمان
    )١:٧، ١٣٨٦ استونر(. كوتاه مدت و بلند مدتهاي  تعيين و تامين يك سلسله از هدف

  
  سازمان

 سازمان به صورت زير مورد توجه قرار. نيستاي  مشاهده يك سازمان كار ساده
  :گيرد  مي

 ؛يك نهاد اجتماعي است )١
 ؛باشد  مي مبتني بر هدف )٢
هاي  صورتي آگاهانه طرح ريزي شده است و داراي سيستم ساختار آن به )٣

 ؛فعال و هماهنگ است
  )١:١٨، ١٣٨٦دفت (. با محيط خارجي ارتباط دارد )٤
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   در تعالي مديريت شهريSWOT تجزيه و تحليل  نقش

149 

 

  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

  سازمان به عنوان يك سيستم
اين بود كه پژوهشگران آنها را ها  يكي از ره آوردهاي مهم تحقيق و مطالعه سازمان

به محيط وايسته  ٣يك سيستم بسته .به دو دسته سيستم باز و بسته تفكيك كردند
خود مختار و مسدود است و به اصطالح مهر و موم شده و با دنياي خارج هيچ ، نيست
 همه انرژي مورد نياز را در خود دارد و بدون استفاده از منابع خارجي. ندارداي  رابطه
 يحقيقي  چه يك سيستم بسته اگر. تواند به حيات خود ادامه دهد و كار كند  مي
 تواند وجود خارجي داشته باشد ولي كارهايي كه در درون يك سازمان صورت نمي
در يك سيستم بسته مديريت كار چندان مشكلي . تواند نمودي از آن باشد  مي گيرد  مي

كند تا موجب  نمي بيني است و در سيستم دخالتي محيط پايدار و قابل پيش. نيست
لي مديريت چنين سيستمي اين است كه بتواند مساله اص. ل يا مشكالتي شوديبروز مسا

  . آن را به صورتي موثر و با راندماني باال اداره كند
براي بقا و ادامه حيات خود بايد با محيط رابطه متقابل داشته  ٤يك سيستم باز

. از منابع موجود در محيط استفاده كند و محصوالتي را هم به محيط صادر نمايد، باشد
بايد . واند به دور خود حصار بكشد و خود را از دنياي خارج جدا سازدت نمي اين سيستم

   )١:٢٢، ١٣٨٦دفت (. به صورت مرتب تغيير كند و خود را با محيط وفق دهد
  

  نظريه نيازسنجي شهري
شهري ي  شود که از مقوله  مي ي رهنمونمسايلبوم شناسي لئونارد دهل را به سوي 

ه تيپولوژي نيازهاي شهري يدهل در ارا. شدن در جامعه صنعتي ناشي شده است
وي نيازهاي شهري را با ملحوظ . کند  مي رويکردي متمايز نسبت به ساير نظريات عرضه

شهر به عنوان يک مجموعه منسجم و يک ارگانيسم دسته بندي و ي  نمودن انگاره
  . نمايد  مي طبقه بندي

مرزهاي مشخص  در گذشته شهر داراي. وي معتقد است تعريف شهر سخت است
روشن جمعيت شناختي و فرهنگي معين وضع ي  يک هويت جغرافيايي با زمينه، بود

 ها مادرشهر، شهرها، اجتماعات، در حالي که امروز محالت. کرد  مي شهر را مشخص
از شهرنشيني هايي  فراوان به عنوان پديده) مگالو پليس( و کالنشهرهاي )متروپليتن(

عميقي که جوامع شهري نسبت به گذشته هاي  به دگرگونيوي با توجه . وجود دارند
  :کند  مي مقتضيات تحقق شهر سالم  را به شرح ذيل تبيين، يافته اند
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مردم و سازمان هايش بايد مناسب و موثر ي  گستردههاي  شهر به نيازهاي  پاسخ) اول
   ؛باشد

   ؛شهرتوانايي تطابق با جزئيات نظام و افراد را داشته باشد) دوم
   ؛شهربتواند نيازهاي مداوم در حال ظهور و متغير را تامين کند) سوم
  . شهروندان بايد بتوانند از امکانات شهر خويش استفاده کنند) چهارم

   . اينها عملي نخواهد بود مگر اينکه شهر قادر به آموزش شهروندانش باشد
 نيازهاي شهربه تعريف و نبيين ، لئونارد دهل با تشبيه شهر به ارگانيسم زنده

  :کند  مي پردازد و دو سوال اساسي زير را مطرح  مي
شهر به چه چيز نياز دارد تا به صورت يک ارگانيسم سالم توسعه يابد و به  )١

 افراد امکان تکامل بدهد؟
 آن چه هستند؟ي  نيازهاي شهر در کليه مراحل توسعه )٢

. کند  مي هري اشارهدهل در پاسخ به اين سواالت به موارد زير به عنوان نيازهاي ش
  :به طور کلي نيازهاي هر شهر به پنج طبقه قابل تقسيم است

هر شهر بايد توانايي تامين نيازهاي اساسي  :نيازهاي اوليه و اساسي )١
بهداشتي و نظاير هاي  مراقبت، امنيت، خانه، لباس، شهرنشينان خود مثل غذا

 . آن را داشته باشد
ساس فرايند زندگي چيزي بيش از تامين براين ا  :نيازهاي عملکردي و هنري )٢

زندگي بايد امکان هاي  بنابراين تحقق تمام عملکرد. نيازهاي اساسي است
کار و تفريح براي ، آموزش، رشد، براي تولدهايي  از اين نظر عرصه. پذير باشد

هاي  ر فعاليتدعالوه بر اين مردم بايد بتوانند . شهروندان هر شهر الزم است
فرهنگي و ورزشي و زيبا سازي به صورت فعال ، جربيات هنريمختلف شامل ت

 . يا منفعل شرکت کنند
، غناي فرهنگيهاي  عالوه بر نيازهاي اساسي و مکان :ارتباط و شبکه )٣

اين  . ربط دهنده در شرايط مختلف نيز به عنوان نياز مطرح استهاي  سازه
در هر شهري . شود  مي ابزار شامل کليه انواع ارتباط دهنده در ابعاد مختلف

عقايد و تماسهاي اجتماعي ، هايي براي تامين معاش اعم از غذا و پول بايد راه
عالوه بر اين شهر به ارتباط با ساير شهرها و . بين مردم وجود داشته باشد

و عقايد ها  مراکز خارج و همچنين به مجموعه آداب و رسوم براي تامين ارزش
 . ياز داردديگر فرهنگي نهاي  خويش و جنبه
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 به ظاهر مجزا وهاي  فعاليت، با توجه به خصلت اندام واره شهر  :ها زيرساخت )٤
ها  و کارکردها  وقتي بخشي از فعاليت. متظاهر آن بر يکديگر آثار گوناگون دارد

در نگاهي گذرا به . شود  مي شهر به عنوان يک مجموعه متضرر، بيند  مي صدمه
اما در ، آيند  مي به چشم) جسم شهر( آنفيزيکي هاي  ابتدا زيرساخت، شهر

پنهاني نيز وجود دارد که غير فيزيکي و منعطف هاي  کنار اينها زيرساخت
رفتاري که در مجموع شکل هاي  مثل قوانين و مقررات نظامها و الگو. هستند

 . مديريت جامعه هستندي  دهنده و هدايت کننده نحوه
، اه تالش به دستيابي موارد قبلدهل معتقد است در ر  :مالحضات اکولوژيک )٥

ترين نيازها غافل بود و آن عبارت است از توانايي براي  نبايد از اساسي
در ادامه دهل معتقد است که نيازهاي اصلي . بازسازي و تجديد حيات خويش

تواند در محالت شهري کالنشهرها که آکنده از بي نظمي و هرج  نمي انسان
  )٦٧، ١٣٧٩يصالح(. ومرج است برآورده شود

 
  نظريات مديريت شهري

مهار مهاجرت از روستا به شهر و تمرکز زدايي جمعيت شهري هاي  چون برنامه
اجتناب ناپذير ها  گيرد که رشد شهر  مي روز به روز اين تفکر قدرت، موفق نبوده است
مشکالت شهري تا حد زيادي به مديريت کارآمد شهري بستگي هاي  است و رهيافت

  . دارد
دولتي و هاي  يريت شهري يک مفهوم فراگير است و هدف از آن تقويت سازمانمد

گوناگون و پياده سازي آنها با نتايج هاي  و سياستها  غير دولتي براي شناسايي برنامه
بنابراين واکنش کارآمد در برابر مشکالت و موضوعات شهرها به منظور . بهينه است
ايجاد ساختار مالي و . با آن مواجه است چالشي است که مديريت شهري، فعال کردن

ايجاد نظامهاي ، خدمات شهري اصلي و امکانات اصلي، ه سرپناهيارا، مديريت مالي
تقويت نقش بخش غير رسمي در شهرها و تقويت توان نهادي شهرها ، اطالعات شهري

   )١١، ١٣٧٩ شابيرچيما(. رايجترين موضوعات در شهرهاست، شامل کارکرد شهرداريها
  :مديريت شهري متاثر از سه عامل استي  در واقع ايده

و اصالحات اقتصادي کالن ملي و اقتصاد ها  ضرورت نزديک کردن سياست )١
 ؛شهري

، بهره گيري از برتريهاي نسبي شهرها و نقش آنها در فرايند توسعه اقتصادي )٢
 ؛اجتماعي و فرهنگي
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نوان دو ان دو بخش دولتي و خصوصي به عمي آگاهي از وجود همبستگي )٣
هاي  با مشارکت ساير نهاد درکن مکمل در هدايت تغييرات ساختاري که باي

 . و نهادهاي اجتماعي صورت گيرد) NGO(غير دولتي 
در ديدگاه جديد مديريت شهري تغيير نگرش نسبت به نقش دو بخش دولتي و 

ديد اين نگرش که بر پايه نظريه ج. خصوصي در فرايند توسعه جامعه مورد تاکيد است
هاي  نقش ا دولت را در افزايش توان بخش خصوصي و نهاد، رشد اقتصادي قرار دارد

 مختلف جامعههاي  آنها در بخشي  نيز ايجاد تسهيالت براي فعاليت گسترده مردمي و
در اين زمينه دولت از طريق وضع قوانين و مقررات و ايجاد چهارچوب نهادي و . داند  مي

نوآوري و ي  اختن بخش خصوصي و نهادهاي مردمي زمينهمالي الزم براي توانمند س
 نظريهي  سابقه . آورد  مي اقتصاد شهري است فراهمي  خالقيت را که الزمه توسعه

گيري به عنوان عاملي اصلي و غالب در روند  پردازان در مورد مديريت و تصميم
ايند تصميم فري  در اين ديدگاه شهر نتيجه. رود نمي شهرسازي فراتر از قرن حاضر

، شهرداريها، بانک ها، موسسات سرمايه گذاريها  و جمعي خانوار وبه جز وگيري جز
، شهريريزي  برنامهاز ديدگاه اين گروه . سازمانهاي قانون گذاري و بساز و بفروش هاست

. بيشتر درگير معيارهاست تا رفتار ها، شهرسازي به عنوان هنر مديريت، گيري تصميم
   )٤١، ١٣٧٩كامروا (

در کنار  ١٩٧٦مديريت شهري اولين بار زماني مورد توجه واقع شد که در سال 
شهر سالم در دستور کار يکي ي  توسعهي پايدار شهري و پروژهي  مفاهيمي چون برنامه

. با عنوان برنامه مديريت شهري قرار گرفت) UNOP(سازمان مللي  توسعههاي  از برنامه
مجموعه ، جهان سوم مطرح شدي  شهرهاي  توسعه اين برنامه که به منظور کمک به

در حال توسعه بخصوص هاي  هايي است که براي شهرهاي کشور و برنامهها  سياست
  . شود  مي هيبزرگ اراهاي  شهر

عبارت از سازماندهي عوامل و منابع براي پاسخگويي به  ٥بنابراين مديريت شهري
مديريت شهري ، اراي نظامي باز استبا توجه به اينکه شهر د. نياز ساکنان شهر است

متفاوت هاي  ايدئولوژي، در سطح جهان . گيرد  مي کالبدي شهر را در بري  بيش از حيطه
از مديريت محلي به طور عام و مديريت شهري به طور عام ، با ديدگاههاي گوناگون

  . کنند  مي خاص حمايت
ي ساماندهي شده ر از اينکه مديريت محلي شهري بر اساس چه ديدگاهظصرف ن

در اغلب کشورهاي جهان و از جمله کشور ما شهرداري مسئوليت مديريت شهري ، باشد
تشکيل شهرداري رايجترين نظري که موجود است ي  در مورد فلسفه. را بر عهده دارد
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. تعاوني استهاي  دولت و نهادهاي دولتي به شرکت، تشبيه حکومتي  خوذ از نظريهام
هرداري يک شرکت يا سازمان تعاوني است که مردم يک شهر به موجب اين نظريه ش

را به عنوان اي  خود عده ميان سهامداران از. عموما سهامداران قهري آن هستند
، انبخاب کرده)همانند هيات مديره شرکت تعاوني(خود در شوراي شهر ي  نماينده
اطالعات الزم را ، لضرورهچون نمايندگان مذکور با. سپارند  مي امور شهر را به آنهاي  اداره

پيچيده آن نداشته و فقط به علت اينکه طرف  مسايلبراي اداره کردن شهر و درک 
تعاوني هاي  بنابراين همانطور که در شرکت، انتخاب شده اند، اعتماد مردم شهر بوده اند

عملي و اخالقي کافي براي اداره  نيز متداول است آنها شخصي را که صالحيت علمي و
هاي  مشابه مدير عامل در شرکت(به عنوان شهردار ، شهر و شهرداري داشته باشد کردن
 گذارند و خود در کار او نظارت  مي اوي  امور شهر را به عهدهي  انتخاب و اداره )تعاوني
توجيهات باال اين است که مردم شهر داراي يک ي  مفهوم ساده و خالصه. کنند  مي

که هر يک به تنهايي قادر نيستند آنها را براي خود مشترکي هستند هاي  سلسله نياز
تامين کنند و اگر هم قادر باشند بعضي از آنها را به صورت انفرادي و بدون مشارکت 

تامين انفرادي آنها ي  حداقل اشکالي که دارد اين است که هزينه، ديگران تامين نمايند
هي ممکن است مرغوبيت و گا همه کس ساخته نيست وي  ز عهدها ، بسيار سنگين بوده

اين مزايا ي  بنابراين براي اينکه مردم قادر شوند کليه . مطلوبيت کافي نيز نداشته باشد
با هزينه کم براي خود فراهم سازند اقدام به تشکيل سازماني مشترک به نام  را

   )٣٢٥، ١٣٨٦پاپلي يزدي( نمايند  مي شهرداري
ت مشارکت را به عنوان سومين لي پريستون و جيمز پس ١٩٧٣در حدود سال 

دومين انقالب ، اولين انقالب استفاده از سلسله مراتب. انقالب مديريت نامگذاري کردند
استدالل لي . شدن مديريت بوداي  جدا شدن مديريت از مالکيت و در نتيجه حرفه

پريستون و جيمز پست بر اين ديدگاه استوار است که تنها مديريت مشارکتي است که 
خود را با محيط ، موثر از توانايي اعضاي  سازد تا از طريق استفادده  مي سازمان را قادر

شديدا در حال تغيير تطبيق داده و در عين حال به راضي نمودن اعضاي سازمان از 
پاسخگويي به انتظارات روزافزون ، انساني بودن شغل، هاي اساسيطريق ارضاي نياز

  . نيروي کار قابل و آموزش ديده و آموزش يابنده بپردازد
دانش بشري پارادايم رايج و غالب که بستر هاي  در مديريت همچون ساير حوزه

ها  دهبر فرض يقين و ثبات استوار بوده و پدي، نظريه پردازيها و نظريه سازيها بوده است
و ها  اما مدت زماني است که دگرگوني. اند همواره منظم و پيش بيني پذير قلمداد شده

اگرچه هنوز بسيارند کساني که دل به . دهد  مي خبر از عدم کارايي اين پارادايمها  بحران
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بايد به اين ، شود  مي بها تالشهاي آنان نيز بي، زيرا با اضمحالل آن، اند اين پارادايم بسته
 تفکري نو و قواعد و اصولي تازهي  حوزه، پارادايمي جديد، اقعيت تن در دهند که زمانهو

بايد جستجوي وسيع و ژرف آغاز . طلبد و اين الزامي است که از آن گريزي نيست  مي
گذسته را کنار نهاده و هاي  مطرح شوند که پيشرفتهايي  شود و هنجارها و نظريه

عدم اطمينان را ، يني ناپذيري را به جاي فطعي نگريپيش ب، نظمي را به جاي نظم بي
پيش ي  پيچيدگي را به جاي سادگي و بحران را به جاي آرامش در زمره، به جاي يقين

   )٣٢٦، ١٣٨٦ پاپلي يزدي(. خود قرار دهندهاي  فرض
مذکور بنا شده هاي  بايد توجه داشت که اساسا پست مدرنيسم بر مبناي فرض

  . دم قطعيت و پيش بيني ناپذيريچون عهايي  فرض، است
اين ي  ساختار مديريت شهري بايد مبتني بر اصولي باشد که در واقع پي و شالوده

  :توان چنين بر شمرد  مي اين اصول را به ايجاز. آورند  مي ساختار را به وجود
 ؛اصل تربيت شهري و آموزش شهروندي )١
 ؛اصل نظريابي مداوم از شهروندان )٢
 ؛منتشر شده براي آگاهي و راهنمايي شهرونداناصل ضوابط مدون و  )٣
 ؛اصل رعيت بعد زمان در اقدامات و اجراي امور )٤
 ؛اصل جلب اعتماد بخش مردمي و بخش خصوصي )٥
 ؛اصل اختيار و مسئوليت )٦
اصل بازبيني و تجديد نظر در اقدامات انجام شده و پند آموزي از تجربيات  )٧

  )٥٢، ١٣٧٩ مزيني(. گذشته
اي  نظام مديريت شهري از مباحث مهم و گسترده، شهريمطالعات ي  در حوزه

در ها  گسترش مشارکت، برخوردار است که عبارتند از بهبود نظام مديريت شهري
، سياسيي  مديريت شهري و توسعه، فرهنگيي  ديريت شهر و توسعه، ممديريت شهري

، يشهرهاي  مديريت شهري سياست، سازماني مسايل، مديريت شهري عقالني و کارا
مديريت شهري و حقوق ، فرهنگ شهري و مديريت شهري، مديريت گرايي شهري

  . شهري و مديريت شهري و جامعه
توان بدين گونه بيان   مي برخي از مشکالت مديريت شهري در ايران را بطور مختصر

  :نمود
 ؛متعدد موثر در مديريت شهريهاي  فقدان هماهنگي سازمان )١
ي  امور شهر مستقيما بر عهدهي  زاراني که ادارهو کارگها  عدم استقالل سازمان )٢

 ؛آنان است
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و شوراي ها  انجمن(بخش خصوصي و مردمي ي  عدم مشارکت فعال و گسترده )٣
  ؛در مديريت شهري)شهر

فقدان نيروي انساني ماهر و نهاد تخصصي که انباشته از تجربه عام بشري و  )٤
، مديريت شهري هاي شهري ايران در رشتهي  سرشار از تجربه خاص جامعه

  ؛طرح ريزي شهري و غيره باشد، شهريريزي  برنامه
روزافزون هاي  عدم کارايي الزم و مستقيم مالي و اداري که متناسب با نياز )٥

  ؛مديريت شهري رشد کندهاي  وبرنامه
  ؛عدم شناخت کافي از منابع و امکانات شهر )٦
  ؛شهريريزي  برنامهموجود در مديريت و  مسايلپيچيدگي  )٧
  ؛ها کالت قانوني و کهنگي قوانين و آيين نامهمش )٨
قانوني الزم براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در امور هاي  کمبود بستر )٩

 ؛شهري
اطالع رساني ضعيف شهرداريها و آگاهي نداشتن شهروندان به وظايف )١٠

   )٣٢٨، ١٣٨٦ پاپلي يزدي(. شهرداري و به وظايف خود
  

  نظريه برتري نسبي
شود كه هر منطقه   مي ر ذخاير منابع طبيعي بين دو منطقه باعثاختالف در مقدا

. برتري نسبي در توليد كاالهاي بخصوصي را نسبت به منطقه  ديگر به دست آورد
درنتيجه اين به نفع هر دو منطقه است كه كاالهايي را توليد كنند كه درآن برتري 

ينكه كاالهايي را كه برتري نسبي دارند و به نفع هر دو آنها خواهد بود كه به جاي ا
آنها را از منطقه ديگري كه برتري نسبي در ، نسبي در توليد آن ندارند خود توليد كنند

شود كه هر منطقه در توليد كاالهاي بخصوصي   مي اين باعث. توليد آنها دارد وارد كنند
   )٢٠، ١٣٨٥عابدين دركوش (. تخصص يابد و تجارت بين آنها آغاز شود

  
  ناشي از مقياسهاي  ييصرفه جو

مفهوم . دومين دليل مهم وجود شهر است ٦ناشي از مقياسهاي  جويي وجود صرفه
شود هزينه متوسط   مي ناشي از مقياس اشاره به شرايطي است كه باعثهاي  جويي صرفه

براي مطالعه اين شرايط بايد بين . توليد بنگاه اقتصادي با افزايش توليد كاهش يابد
شي از عوامل داخلي خود بنگاه اقتصادي است و آنهايي كه ناشي از عوامل شرايطي كه نا
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شرايطي كه ناشي از عوامل داخلي خود بنگاه اقتصادي است . خارجي است فرق گذاشت
  )٢٠، ١٣٨٥عابدين دركوش (. شود  مي ناشي از مقياس ناميدههاي  صرفه جويي

   
  مديريت استراتژيك

اجرا و ، هنر و علم تدوين :ين گونه تعريف كردتوان مديريت استراتژيك را بد مي
 رازدهاي  سازد به هدف  مي چندگانه كه سازمان را قادراي  ارزيابي تصميمات وظيفه
 :شود  مي برگيرنده سه مرحله فرايند مديريت استراتژيك در. مدت خود دست يابد

  )٢٤، ١٣٨٧د ديوي(. ها و ارزيابي استراتژيها  اجراي استراتژي، ها تدوين استراتژي
   

   SWOT٧ماتريس 
مهمي است كه مديران بدان وسيله اطالعات را هاي  اين ماتريس يكي از ابزار

: نمايند ارايهتوانند با استفاده از آن چهار نوع استراتژي   مي كنند و  مي مقايسه
مقايسه  . WTهاي  و استراتژي STهاي استراتژي، WOهاي  استراتژي، SOهاي  استراتژي

، تهيه ماتريس تهديداتهاي  عوامل اصلي داخلي و خارجي از مشكل ترين بخشكردن 
خوبي نياز دارد و نيز چيزي به هاي  نقاط ضعف و نقاط قوت است و به قضاوت، ها فرصت

 SOهاي  در اجراي استراتژي. نام بهترين مجموعه عوامل قابل مقايسه وجود ندارد
خارجي بهره برداري هاي  كوشد از فرصت  مي سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلي

دهند سازمانشان در موقعيتي قرار گيرد كه بتوانند با   مي همه مديران ترجيح. نمايد
 ديويد(. خارجي بهره برداري نمايندهاي  استفاده از نقاط قوت داخلي از رويدادها و روند

٣٦٠، ١٣٨٧(   
موجود هاي  داري از فرصتاين است كه سازمان با بهره بر WOهاي  هدف استراتژي

گاهي در خارج از سازمان . در محيط خارج بكوشد نقاط ضعف داخلي را بهبود بخشد
 بسيار مناسبي وجود دارد ولي سازمان به سبب داشتن ضعف داخليهاي  فرصت
  . بهره برداري نمايدها  تواند از اين فرصت نمي

اده از نقاط قوت خود اثرات كوشند با استف  مي STهاي  در اجراي استراتژيها  شركت
اين . ناشي از تهديدات موجود در محيط خارج را كاهش دهند يا آنها را از بين ببرند

بدان معني نيست كه يك شركت قوي به ناگزير در محيط خارجي با تهديداتي روبرو 
   )٣٦٢، ١٣٨٧ ديويد(. خواهد شد
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

 حالت تدافعي به خود، ندآور  مي را به اجرا در WTهاي  هايي كه استراتژي سازمان
گيرند و هدف كم كردن نقاط ضعف داخلي و پرهيز از تهديدات ناشي از محيط   مي

  :نمودار زير بيان گر موارد ذكر شده است. خارجي است
  

 SWOTماتريس  :١شكل 

  
، ترجمه علي پارساييان و محمد اعرابي، ديويد. فرد آر، مديريت استراتژيك: منبع

  ١٣٧٨، هنگيفرهاي  دفتر پژوهش
  مدل مفهومي

  :از عبارتند منابع موجود در شهر از برخي کلي طور به
  ؛انرژي )١
  ؛آب )٢
  ؛شهري فضاي )٣
  ؛فرهنگي راث مي وها  ساختمان )٤
  ؛شهري نماي )٥
  ؛عمومي سالمت و بهداشت )٦
  ؛وساز ساخت کيفيت درجه )٧
  ؛امنيت )٨
  ؛محيط و صدا، هوا آلودگي )٩
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  دومسال 
  چهارمشماره 
 ١٣٨٩ زمستان

  ؛پسماند مديريت )١٠
   ؛جمعيت گوناگوني )١١
  ؛زندگي سبک تنوع )١٢
  ؛آموزشي مراکز و تحصيالت )١٣
  ؛منطقه پويايي و سرمايه جذب قدرت )١٤
   )١٢، ٢٠٠٨دوفرانسس (... و؛ مشارکت و همکاري )١٥

  
 مدل مفهومي):٢(شكل

  
  

به منظور ايجاد يك ارزيابي دقيق و واضح از موقعيت بكار برده   SWOTتحليل 
پتانسيل بيشتري  كه براي رشد بيشتر ازهايي  ها و زمينه در اين تحليل فعاليت. شود  مي

در اين . شوند  برخوردار هستند و براي رشد و توسعه شهر مفيد هستند مشخص مي
هاي تحليلي موقعيتي  تحليل از طريق پاسخ دادن به چهار سوال كليدي زير فاكتور

  :شود  حاصل مي
 هاي شهر كدامند؟ نقاط قوت و مزيت )١
 نقاط ضعف شهر كدامند؟ )٢
 آنها استفاده كند كدامند؟ تواند از  كه شهر ميهايي  فرصت )٣
 Agenda( دهند؟  ي اين شهر را تحت تاثير قرار مي چه تهديداتي توسعه )٤

2008,4 .( 
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

  پيشينه پژوهش
و همچنين مديريت شهري به  SWOTدر ارتباط با  تجزيه تحليل محيطي و مدل 

توان به   مي آنهاي  صورت منفك كتب و مقاالت چندي منتشر شده است كه از جمله
ديويد اشاره كرد كه در آن به تشريح كامل اين . مديريت استراتژيك نوشته فرد آر كتاب

استفاده و كاربرد آن را در يك سازمان مورد بررسي قرار داده ي  ماتريس پرداخته و نحوه
مديريت شهري منتشر شده ي  در اين زمينه مقاالتي چند هم در ارتباط با مقوله. است

اقتصادي و ، توان به مواردي اشاره كرد كه منابع محيطي  مي است كه از جمله آنها
ها  اين پژوهشي  اجتماعي را در مديريت شهري مورد بررسي قرار داده اند و هدف همه

  . پيدا كردن راه كارهايي براي رشد و ارتقاء سطح كيفيت مديريت در شهر است
ار در جهت توسعه پايد SWOTدر پژوهشي كه تحت عنوان تجزيه و تحليل 

در ، توسط موسسه آجندا در كشور آلباني صورت گرفته است ٨اقتصادي شهر الشنج
پرداخته شده و در نهايت ها  تهديدات و فرصت، ابتدا به تشريح كليه موارد قوت و ضعف

   )Agenda 2008,8(. راهكارهايي در جهت بهبود و ارتقاء آنها پرداخته است ارايهبه 
شهر دهلي كه توسط گروه  SWOTارزيابي  هش ديگري نيز تحت عنوانودر پژ

صورت پذيرفته به تشريح اين فاكتورها پرداخته و ليستي از اين  ٩مشاوران اكواسمارت
  )Ecosmart 2009,17(. گردد  مي ارايهنقاط قوت و ضعف و فرصت و تهديد تهيه شده و 

   
  روش پژوهش

ر تجزيه و تحليل بدليل اينكه به دنبال ايجاد يك رابطه همبستگي بين دو متغي
SWOT  تهران به عنوان مكان  ٢٢و تعالي مديريت شهري هستيم و همچنين منطقه

  . موردي است ‐لذا پژوهش حاضر همبستگي، مورد مطالعه انتخاب شده است
آمار و اسناد رسمي حاضر در ، مقاالت، مطالب موجود در اين پژوهش از كتب

كه حاضر به اي  مشاورههاي  ركتو برخي ش ٢٢شهرداري منطقه ، شهرداري تهران
همچنين براي بررسي  فرضيه پژوهش از مصاحبه . اند گردآوري شده است همكاري بوده

  و پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است
موجود در فرضيه  اين پژوهش از مصاحبه و همچنين از هاي  براي بررسي متغير

 SWOTجود در تحليل محيطي موهاي  پژوهشگر ساخته بر اساس مدلي  پرشسنامه
   . استفاده شده است
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  دومسال 
  چهارمشماره 
 ١٣٨٩ زمستان

  پژوهشهاي  يافته
سـوال كليـدي اسـتفاده شـده اسـت كـه        ١٦پژوهش از ي  به منظور بررسي فرضيه

  :فراواني هركدام از سواالت محاسبه و در جدول زير آورده شده است
  

  توزيع فراواني و درصد پاسخ سواالت): ١(جدول
 کد  سوال

  2χ  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  گزينه
2χ

     X  s t  t  جدول
  جدول

  68 .1  038 .4 97895 .0 625 .3  48 .9 750 .25  6  19  11  2 2  فراواني  ١

  68 .1  55 .0-  150 .1  9 .2  81 .7  15  1  12  18  0  9  فراواني  ٢

  68 .1  619 .5  8161 .0 725 .3  81 .7  6 .16  6  20  11  3  0  فراواني  ٣

  68 .1  299 .3  440 .1  6 .3  48 .9  75 .9  6  15  1  10  8  فراواني  ٤

  68 .8341 .15-  5991 .0  5 .1  99 .5  8 .15  0  0  2  16  22  فراواني  ٥

  68 .1  110 .0  331 .1 025 .3  48 .9  25 .13  3  10  8  8  11  فراواني  ٦

  68 .1  068 .2  376 .1  45 .3  48 .9  11  10  15  3  7  5  فراواني  ٧

  68 .1  726 .2  9281 .0  4 .3  48 .9 750 .23  5  12  18  4  1  فراواني  ٨

  68 .1 662 .2-  009 .1 575 .2  48 .9 250 .20  2  3  17  12  6  فراواني  ٩

  68 .1  444 .3  147 .1  62 .3  48 .9 750 .15  9  17  6  6  2  فراواني  ١٠

  68 .1  829 .0  144 .1  15 .3  48 .9  18  5  9  18  3  5  فراواني  ١١

  68 .1  388 .1  9114 .0  2 .3  81 .7  6 .16  5  6  21  8  0  فراواني  ١٢

  68 .1  753 .1  3528 .1 375 .3  48 .9 750 .10  8  16  5  5  6  فراواني  ١٣

  68 .1  114 .5  0512 .1 850 .3  48 .9 750 .22  11  18  7  2  2  فراواني  ١٤

  68 .1  427 .1  2192 .1 275 .3  48 .9  50 .11  5  16  9  5  5  فراواني  ١٥

  68 .1  162 .0  9736 .0 025 .3  48 .9  50 .18  1  13  15  8  3  فراواني  ١٦

  
فرض ، جدول χ2آن با ي  محاسبه شده و مقايسه χ2، همچنين با توجه به جدول زير

H0   موجود رد شده و فرضH1 پذيرفته شده است .   
  

  فرضيه هاي  توزيع فراواني و درصد پاسخ سوال): ٢(جدول
ــماره ش
  سوال

 کد
  گزينه

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 2χ 2χ
 جدول

X  s t  t     
  جدول

  
1-16 

  68 .1 215 .4 219 .1 2031 .3 48 .9 609 .97 90 204 171 96 79 فراواني

         450 816 513 192 79 امتياز

         1 .14 9 .31 7 .26 15 3 .12 درصد
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

.H0:  تجزيه تحليل محيطيSWOT در تعالي مديريت شهري موثر نيست .  
H1:  تجزيه تحليل محيطيSWOT در تعالي مديريت شهري موثر است .  

شود كه تجزيه تحليل   مي آشكار، عددي تحليل شدههاي  بنابراين با توجه به يافته
  . در تعالي مديريت شهري موثر است SWOTمحيطي 

  
  نتيجه گيري وپيشنهادات

و تهديدات به ها  نقاط قوت و ضعف و فرصت، حاصل از پژوهشهاي  با توجه به يافته
  :صورت زير حاصل گرديد

  
  نقاط قوت )الف
 . شود  مي لحاظها  كاربري زمين مديريت شده و در ساخت و سازها ظرفيت )١
 . منطقه داراي پتانسيل مناسبي جهت جذب گردشگر داخلي و خارجي دارد )٢
 ايجاد شدههاي  ن به آن از طريق شبكهقابليت دسترسي آسا )٣
 داراي جنگل و درياچه مصنوعي )٤
 داراي آب و هواي مطلوب  )٥
 وجود ورزشگاه آزادي و درياچه آن )٦
 
  نقاط ضعف )ب

  در همه بخش هاها  كمبود زيرساخت )١
  فقدان مديريت منابع طبيعي  )٢
  ضعف در ذخيره منابع آبي در شرايط بحران )٣
  جامدهاي  ماندكمبود امكانات الزم جهت مديريت پس )٤
  كمبود سيستم حمل و نقل همگاني )٥
  اسكان گردشگرانهاي  كمبود زيرساخت )٦
  كنترل نشدههاي  رشد روز افزون جمعيت به دليل مهاجرت )٧
  زير زميني هاي  كاهش آب )٨
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  دومسال 
  چهارمشماره 
 ١٣٨٩ زمستان

  فرصت ها )ج
  قابل توجه وجود كارآفرينان در منطقه ميزان )١
  نرخ باالي افراد باسواد )٢
  پذيري باالداراي نواحي با پتانسيل توسعه  )٣
  ٣امكان جذب گردشگران در ناحيه  )٤
به ويژه در بخش ، قابليت باالي جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي )٥

  سوخت رساني در اتوبان همتهاي  پايانه
  توسعه خطوط ريلي قطار بين شهري در اين منطقه )٦
 نوهاي  بادگير و آفتابگير بودن منطقه جهت استفاده از انرژي )٧
  
  تهديدها )د
  به علت رشد سريع جمعيتها  بر روي زيرساختفشار زياد  )١
  اقتصادي جهت سرمايه گذاري در اين بخشهاي  كمبود زيرساخت )٢
و ها  كمبود سيستم مديريت فاضالب كه در نهايت منجر به ايجاد آلودگي )٣

  شود  مي مشكالت بهداشتي
  وجود گسل زلزله خيز شمال تهران )٤
  كمبود منابع انرژي در آينده )٥
  كم آبي در اينده نزديكمواجه شدن با مشكل  )٦
  گردشگر در آينده به دليل عدم توجه به آن ميزان كاهش )٧
  مواجه شدن با مساله حاشيه نشيني به دليل مهاجرت كنترل نشده جمعيت )٨
 كرج و شهيد همت‐تهرانهاي  آلودگي صوتي و هوا به علت وجود آزاد راه )٩

  
  :شده است ارايههم در اين راستا هايي  همچنين پيشنهاد

 در تمامي بخش هاها  بودجه كافي جهت توسعه زيرساخت تخصيص -
ايجاد تسهيالتي جهت سرمايه گذاران به منطقه از طريق كاهش عوارض و  -

 اعطاي وام بلند مدت
 نظارت دقيق بر ساخت و سازها با توجه به استانداردهاي موجود -
 ايجاد مراكز مديريت بحران در سراسر منطقه -
 با زلزله آموزش شهروندان در جهت مواجهه -

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   در تعالي مديريت شهريSWOT تجزيه و تحليل  نقش

163 

 

  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

 و نظارت بر توسعه حريم شهريها  مهاجرت ميزان كنترل -
سوخت رساني جهت ايجاد فضاي هاي  استفاده از درآمدهاي حاصل از پايانه -

 سبز 
نو از قبيل انرژي خورشيدي و بادي جهت صرفه جويي هاي  استفاده از انرژي -

 در مصرف انرژي
 مشكالت بهداشتي ايجاد طرح جامع سيستم فاضالب شهري جهت مقابله با -
  استفاده از منابع طبيعيي  نظارت دقيق بر نحوه -
 

  منابع و ماخذ
ترجمـه علـي پارسـاييان و     . تئوري و طراحي سازمان. )١٣٨٥(. ريچارد، دفت. ال .١

  . فرهنگيهاي  دفتر پژوهش:تهران. محمد اعرابي
  . متس:تهران. آمار و كاربرد آن در مديريت. )١٣٧٧(. منصور، عادل و مومني، آذر .٢
ترجمـه علـي پارسـاييان و محمـد     . مديريت استراتژيك. )١٣٨٧(. فرد، ديويد. آر .٣

  . فرهنگيهاي  دفتر پژوهش:تهران. اعرابي
ترجمـه علـي پارسـاييان و محمـد      . مـديريت . )١٣٨٦(. جيمز و ديگـران ، استونر .٤

  . فرهنگيهاي  دفتر پژوهش:تهران. اعرابي
. شهر و پيرامونهاي  نظريه. )١٣٨٦(. حسين، محمد حسين و رجبي، پاپلي يزدي .٥

  . سمت:تهران
انتشارات دانشـكده مـديريت   :تهران. بازرگاني بين الملل. )١٣٨٤(. محمد، حقيقي .٦

  . دانشگاه تهران
: تهـران . تحقيـق در علـوم انسـاني   هـاي   روش. )١٣٨٣(. سياوش، خليلي شوريني .٧
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