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  چکیده
استراتژیک و  مدیریتشناسایی و ارزیابی عوامل استراتژیک، یکی از ارکان اساسی ها و سازمان خارجیو  داخلیتحلیل محیط 

باشد. در این مطالعه،  به شناسایی و تحلیل عوامل استراتژیک درونی و بیرونی  یکی ها مینخستین گام جهت تدوین استراتژی

در پی آن به اتخاذ استراتژیهای اولویت  از مدیریت های ستادی شهرداری مشهد )مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی( و

، پرداخته شده است. هدف اصلی )SWOT)4دار با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید 

درونی و  در واحدهای ستادی شهرداری مشهد، احصای عوامل استراتژیک SWOTاین تحقیق، پیاده سازی الگوی سفارشی 

نتایج تحقیق، نشان داد که واحد مورد مطالعه  بوده است. استراتژیهای متناسبین عوامل و سرانجام شناسایی ، تحلیل ابیرونی

در عوامل استراتژیک خارجی بوده ( 1)از  856/2در عوامل استراتژیک داخلی و امتیاز موزون (1)از  145/2دارای امتیاز موزون 

از نقطه نظر عوامل داخلی و  مع و حسابرسی داخلی شهرداری مشهدامور مجا مدیریت اتکایقابل  ظرفیتاست که مبین 

در  در مطالعه پیش رو، استراتژیهای اولویت دار این مدیریتدر قبال عوامل خارجی می باشد. همچنین  توجهسازگاری قابل 

کرد ، با روی(WT) تهدید-و ضعف (WO) فرصت-، ضعف (ST) تهدید-، قوت (SO) فرصت-قوتترکیبات دو متغیره 

SWOT  .تعیین گردیده است 
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 مقدمه

یک ضرورت و نیاز استراتژیک است. ساختن شههرها، نحهوه اداره آن و   ، برخاسته از"شهر اسالمی"عنوان 

ویا، هماهنگ و معناداری است کهه اایهت آن تعامل انسانها با یکدیگر در منظر اسالم، یک مجموعه واحد، پ

شهر اسالمی رشد و تعالی انسان و پیدایش زیستگاهی است بر اساس فطرت و در خدمت شکوفایی انسانها. 

بدنبال انتظام و تعادل بین مجموعه عناصر تشکیل دهنده جامعه شهری و ایجاد توازن و هماهنگی در عمهوم 

هاست. سازمانها و سامانه های شهری، بخشهی از عناصهر کلیهدی شههر ساختارها، رفتارها و کنشها و واکنش

د کهه خهود، سازمانها محسوب می شهودر مدیریت  محوریاز جمله نقشهای  اسالمی هستند. برنامه ریزی ،

معناداری با یکهدیگر  روابطاین عوامل دارای  .درون سازمانی و برون سازمانی است عواملمستلزم توجه به 

 می باشند.

مانی می تواند از فرصتهایش به بهترین نحو استفاده کند که دارای قابلیتها و امکاناتی باشد که با استفاده ساز 

از آنها بتواند به برتری  دست یابد، در ایر اینصورت فرصتها از دست رفته یا توسهط رقیهب تصهاحب مهی 

ه بر تهدیدها به نقاط قهوت سهازمان شوند. رابطه مشابهی میان تهدیدها و نقاط قوت وجود دارد. توانایی الب

رات تهدیدهای ود قادر به حذف یا  حداقل کردن اثبستگی دارد. یک سازمان قوی با استفاده از نقاط قوت خ

 محیط می باشد. رابطه میان نقاط ضعف و قوت نیز به این صورت قابل تبیین می باشد: سازمانهای بها نقهاط

 ]مخاطره آمیز و اخاللگر[ ند و به همین خاطر کمتر با موقعیتهایقوت بیشتر، دارای نقاظ ضعف کمتری هست

مهل اسهتراتژیک، ترکیبهات دو (. در میان عواUlgen & Mirze . ،2004 ناشی از نقاط ضعف مواجه می شوند)

ضعف وجهود دارنهد کهه هریهک از ایهن ترکیبهات دارای -ضعف و فرصت-نظیر ترکیبات تهدیدمتغیره ای 

با نقاط ضعف بیشتر و برجسته تر نسبت به سهازمانهای رقیهب در  واحدهاییباشند. وابستگیهای درونی می 

برابر تهدیدهای پیش رو آسیب پذیرترند. بنابراین، سازمانها هنگام تبیین استراتژیهای خود باید رابطهه میهان 

، استفاده نقاط ضعف خود و تهدیدهای محیطی را مورد توجه قرار دهند. برای سازمانی با نقاط ضعف متعدد

مناسب و بهینه از فرصتها مشکلتر است. در صورتی که سازمان دارای قابلیت ها و امکانات کهافی باشهد، از 

در حالیکه اگر فاقد چنین قابلیتهایی باشد، قادر به استفاده مناسب . فرصتهای خود بهره برداری خواهد نمود 

Dincerاز  فرصتهای محیط بیرونی نخواهد بود )
در خصوص حد و مرز بهین عوامهل اسهتراتژیک  (.2004،  

درونی و بیرونی، الزم به تأکید است که هر جا سخن از عوامل بیرونی به میان آمده، منظور عهواملی هسهتند 

اثهر  سازمان( بر حوزه فعالیت 2باشند و   سازمان( خارج از اراده و کنترل 5که  دارای این دو ویژگی باشند: 

 بگذارند.



 

 

ه به شناسایی و بررسی عوامل استراتژیک یکی از واحدهای ستادی شهرداری مشهد )مدیریت در این مطالع 

مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی از مدیریتهای حهوزه امور مجامع و حسابرسی داخلی( می پردازیم. 

از جملهه  "کنتهرل و نظهارت"مشهد محسهوب مهی شهود کهه کالنشهر معاونت مالی و اداری در شهرداری 

 .گرددحوری ترین کارکردهای آن قلمداد می م

. کنترل سازمانی، هم در دکترین اسالم و هم در مدیریت سازمانی، جایگاه ویژه ای دارد،  "کنترل و نظارت" 

 ونی اسهت.در نظارتبر  اصل می،اسالمدیریت  در به دو دسته کنترل درونی و کنترل بیرونی تقسیم می شود.

ارتقهای  (.5361اعتقادی، بزرگترین اههرم خهودکنترلی اسهت )فروزنهده،  ورهایبا پشتوانه با "تقوی" صفت

 این واحد ستادی تعریف شده است. فرهنگ خودکنترلی در سازمان متبوع، بعنوان چشم انداز

 

 . مروری بر مبانی نظری و ادبیات تحقیق2
 . مدیریت استراتژیک1-2

هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه  می توان مدیریت استراتژیک را بدین گونه تعریف کرد:

ای چند گانه که سازمان را قادر می سازد به هدفهای بلند مدت خود دست یابد. همانگونه که از این تعریف 

استنباط می شود، در مدیریت استراتژیک برای کسب موفقیت سازمانی بر چنهدین عامهل تأکیهد مهی شهود: 

 مالی )حسابداری(، تولید )عملیات(، تحقیق و توسعه و سیسهتمهای اطالعهاتهماهنگ کردن مدیریت، امور 

یها، اجهرای اسهتراتژیها سه مرحله می شود: تدوین استراتژ رایانه ای. فرایند مدیریت استراتژیک در برگیرنده

واملی تعیین شود، شناسایی ع سازمانوارزیابی استراتژیها. مقصود از تدوین استراتژی این است که مأموریت 

که در محیط خارجی، سازمان را تهدید می کند یا فرصتهایی را به وجود می آورند، شناسایی نقهاط قهوت و 

ضعف داخلی سازمان، تعیین هدفهای بلندمدت، در نظر گرفتن استراتژیهای گوناگون و انتخاب استراتژیهای 

ها بایهد این است که سهازمان اصل اساسی مدیریت استراتژیک(.  David ،5111خاص جهت ادامه فعالیت )

هها، در های خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات خهارجی یها کهاهش آنبرای بهره جستن از فرصت

ههای اصهلی و ضهروری های مقتضی و مورد نیهاز برآینهد. همچنهین از دیگهر فعالیتصدد تدوین استراتژی

ها را ارزیابی نماید. سازمان را شناسایی و آن مدیریت استراتژیک این است که نقاط قوّت و ضعف واحدهای

تواند موفقیهت سهازمان را تضهمین بدین ترتیب شناسایی و ارزیابی عوامل استراتژیک خارجی و داخلی، می

. به بیانی دیگر مدیریت استراتژیک عبارت است از فرایند تضمین دست یابی سازمان (Hunger ،5114) نماید

ی استراتژیهای سازمانی مناسب، همچنین هنر و علم فرمول بندی، اجرا و ارزیهابی به فواید ناشی از بکارگیر

تصمیمات چند بعدی با تأکید بر یکپارچه سازی عوامل مدیریت، بازاریابی، امور مالی، تولید خدمات و ایره 



     
 

 

(. استراتژی یک برنامه نیست بلکهه یهک طهرز نگهرت اسهت کهه اسهاس آن بهر 5361می باشد )پهلوانیان، 

 (.5360تشخیص فرصتهای اصلی و محقق ساختن منافع نهفته در آن قرار دارد )افاریان، 

 
 . عوامل استراتژیک درونی و بیرونی2-2

شهامل  -ها و شناسهایی و ارزیهابی عوامهل اسهتراتژیک چهارگانهه تحلیل محیط خارجی و داخلهی سهازمان

یکهی از ارکهان اساسهی  -ها زمانها و تهدیدات محیط خارجی و نقاط قهوّت و ضهعف داخلهی سهافرصت

(. 5363باشد )علی احمدی و همکهاران، میها ریزی استراتژیک و نخستین گام جهت تدوین استراتژیبرنامه

، رویدادها و روندهای موجود در محیط خارجی سهازمان اسهت «ها و تهدیدهای خارجیفرصت»مقصود از 

ها و تهدیدها، خهارج از فرصت این منفعت یا زیان برسانند. توانند در آینده به میزان زیادی به سازمانکه می

نقهاط »از سویی دیگر  .شوندسازمانی تعبیر میکنترل یک سازمان بوده و از این رو به عوامل خارجی یا برون

گرفته و ممکهن اسهت سهازمان سازمانی و قابل کنترل قرار های دروندر زمرۀ فعالیت«قوّت و ضعف داخلی

)دیویههد،  نمایههدآل و یهها بههه شههکلی ضههعیف انجههام داده و مههدیریت نحههوی مطلههوب و ایههده ههها را بهههآن

 رویکردها و فنون بسیاری در فرایند مدیریت اسهتراتژیک مهورد اسهتفاده قهرار مهی گیرنهد )دینسهر،.(5111

( متهداولترین اسهت SWOT(. درمیان آنها، تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیهدها )2004

(Hill.& Westbrook  ،5111 تجزیه و تحلیل .)SWOT  یک ابزار پشتیبانی مهم برای تصمیم گیری می باشد

و معموالً به عنوان ابزاری برای تجزیه  و تحلیل نظام مند محیطهای درونی و بیرونی سازمان بکهار مهی رود 

(Kotler
ها، با تدوین استراتژیهایی از (. سازمان از طریق شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدید5116،  

نقاط قوت خود استفاده نموده، نقاط ضعفش را از پیش رو برداشهته، از فرصهتها بههره بهرداری مهی کنهد و 

، مهمتهرین عوامهل درونهی و بیرونهی SWOTهمچنین به مواجهه با تهدیدها می پردازد. تجزیهه و تحلیهل 

ل استراتژیک تأثیر گذار بر آینده سازمان شناخته می سازمان را خالصه می کند. این عوامل تحت عنوان عوام

Kangasشوند )
(. محیط درونی و بیرونی شامل تمام متغیرهای درونی و بیرونی سهازمان مهی شهود. 2003،   

تجزیه و تحلیل جامع محیطی در شناخت انواع نیروهای درونی و بیرونی تأثیر گذار بر روی سازمان مهم می 

Houbenن است محدودیت بالقوه ای را برای عملکرد و موفقیت سازمان ایجاد کننهد )باشد. این نیروها ممک
  

 & Ulgen(. برمبنای اطالعاتی که به طور منظم جمع آوری شده اند، یک ماتریس تشکیل می شهود )5111، 

Mirze  ،2004 بلنهد (. ترکیبات متفاوت چهار عامل در این ماتریس برای تعیین استراتژیهای یک سهازمان در

 (. Dincer ،2004 مدت بکار می روند )

 

 . روش شناسی تحقیق3



 

 

 EFE2و  IFE1.تابلوهای 1-3

  :جهت احصاءعوامل استراتژیک درونی و بیرونی، گامهای زیر برداشته شده است

. برای تعیین عوامل استراتژیک درونی و بیرونی، در ابتدا با استفاده از روت خالق طوفان مغزی گام اول

 فرصت،عامل  35 در این فرایند،به احصای فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف گردیده که اقدام 

توضیح آنکه دراین مرحله، کمیت عوامل  نقطه ضعف شناسایی شد. 56 نقطه قوت و 25 تهدید،عامل  43

 شناسایی شده، حایز اهمیت بود.

مل استراتژیک درونی )قوتها و ضعفها( و بیرونی در گام دوم، اقدام به کدگذاری و دسته بندی عوا گام دوم.

 )فرصتها و تهدیدها( گردید.

در این گام، فرصتها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف مورد اربالگری قرار گرفت. در این مرحله،  گام سوم.

کیفیت عوامل استراتژیک حاصل از اربالگری دارای اهمیت بود بطوریکه برخی از عوامل استراتژیک 

عامل فرصت،  6شده در گام قبل، پاالیش شده، تعدیل شده و تجمیع شدند. طی مرحله اربالگری،  شناسایی

 ( نهایی گردید. 5نقطه ضعف )بشرح جدول شماره  8نقطه قوت و  8عامل تهدید،  53
 

 . فهرست عوامل استراتژیک بیرونی و درونی 1جدول شماره 

 ردیف
 عوامل درونی عوامل بیرونی

 (Wفهرست ضعف ها ) (Sفهرست قوت ها ) (Tفهرست تهدیدها ) (Oا )فهرست فرصت ه

5 

حمایت شورای اسالمی  

شهر و مدیریت ارشد از 

 ستاده های این مدیریت

مقاومت در برابر فرایند 

نظارت و کنترل ) و 

پیشنهادات اصالحی( در 

 شهرداری

امکان بهره گیری از 

ظرفیت سایر سطوح 

 نظارتی

 عدم امکان تأمین بموقع

بخشی از نیازهای 

 اطالعاتی مدیریت ارشد

2 
وجود سیستمهای مکانیزه 

 در مجموعه شهرداری

عدم برخورداری از امکانات 

متناسب برای انجام وظایف 

 سازمانی )فضای اداری و...(

وجود نیروی انسانی 

حرفه ای،  توانمند و 

 متناسب وظایف کنترلی

بروز نبودن شناخت 

بخشی از فعالیتهای 

 شهرداری

3 

وجود سایر ارگانهای 

نظارتی برون و درون 

 سازمانی )شهرداری(

نبود بانکهای اطالعاتی 

متمرکز به ویژه در مورد 

ضوابط و مقررات و عدم 

دسترسی بموقع به بخشنامه ها 

 و دستورالعملها

وجود درک متقابل در 

خصوص نیازهای 

انگیزشی پرسنل این 

 مدیریت

عدم وجود عوامل 

اسب انگیزشی مالی متن

 با نوع کار برای پرسنل

                                                           
5.Internal Factors Evaluation                                                                                                                                                     
6.External  Factors Evaluation                                                                                                                                                    



     
 

 

4 

اعتماد مجموعه 

شهرداری به نظرات 

 کارشناسی این مدیریت

تغییرات متعدد در سطوح  

 تصمیم گیر و اجرایی موثر

چابکی نسبی در انجام 

وظایف واحد )ناشی از 

 سایز  واحد(

عدم دسترسی سریع به 

برخی اطالعات مورد 

 نیاز

1 

وجود روشهای توانمند 

نسانی در سازی نیروی ا

 مجموعه شهرداری

عدم استفاده از نیروهای 

متعهد و متخصص در پستهای 

 کلیدی

انگیزه بالقوه بهبود در 

 نیروی انسانی موجود

عدم وجود تعداد کافی 

 نیروی انسانی متخصص

8 

وجود تأمین کنندگان 

حرفه ای )موسسات 

حسابرسی و...( برای 

 خدمات مورد نیاز

عدم تحقق کامل الزامات با 

مبانی بودجه ریزی و برنامه 

 ریزی عملیاتی

شناخت مکفی و 

بکارگیری بخشی از 

کنترلهای مورد نیاز 

برای واحدهای تحت 

 پوشش

عدم یکپارچگی 

متناسب فرایند کنترل و 

نظارت و ضعف در 

شفافیت نقش این 

 مدیریت

1 

وجود ضوابط و مقررات 

الزام آور برای کنترل و 

 نظارت

 ضعف در توانمندی و دانش

نیروهای انسانی حوزه های 

 عملیاتی

    

6 
توجه مجموعه شهرداری 

 به بهره وری

عدم ارتباط موثر اهداف و 

برنامه های استراتژیک با 

 اهداف و برنامه های عملیاتی

    

1   

ارجاع  و اجرای 

دستورکارهای ایر مرتبط با 

 حوزه کاری

    

50   

ضعف در اجرای بخشی از 

های مقررات و دستورالعمل

 کنترلی در مجموعه شهرداری

    

55   

وجود برخی تفاوتها در 

روشهای اجرایی مناطق و 

 سازمانهای تابعه شهرداری

    

52   

موازی کاری دستگاههای 

نظارتی درون سازمانی و عدم 

یکپارچگی فرایند کنترل و 

 نظارت

    

53   

عدم ثبات در توجه و پیگیری 

مستمر تصمیمات، برنامه ها و 

 اولویتها

    



 

 

 

سپس با استفاده از نظر خبرگان شهرداری، اقدام به وزن دهی و تعیین درجه اهمیت هر یک از  گام چهارم.

عوامل استراتژیک بیرونی )فرصتها و تهدیدها( و عوامل استراتژیک درونی )قوت ها و ضعف ها( شد. به 

 گرفتند. 5ایین ترین اهمیت، وزن و عوامل دارای پ 1نحویکه عوامل دارای باالترین اهمیت، وزن 

در گام پنجم، اوزان تعیین شده در گام قبل، نرماالیز گردید به نحویکه ضریب اهمیت هر عامل   گام پنجم.

درونی یا بیرونی، از مقیاس یک تا پنج به مقیاس صفر و یک تبدیل شدند چرا که جمع ضرایب بایستی یک 

 باشد. 

، 4هر عامل استراتژیک درونی در مقیاس چهار نقطه ای )بسیار قوی=در این مرحله، امتیاز  گام ششم.

( توسط خبرگان شهرداری، تعیین گردید. نکته مهم آنکه نقاط قوت 5و بسیار ضعیف= 2، ضعیف=3قوی=

را کسب  5و  2را کسب کنند ولی نقاط ضعف باید یکی از دو نمره  3و یا نمره  4فقط می توانند نمره 

امتیاز عوامل استراتژیک بیرونی نیز تعیین گردیدند با این تفاوت که امتیاز دهی با توجه به نمایند.در این گام 

قدرت سازگاری واحد مورد مطالعه به عوامل خارج از کنترل، انجام شده است. به طوریکه عواملی که واحد 

که به آنها واکنش بسیار ستادی مورد مطالعه، به آنها واکنش بسیار خوب داشته، نمره چهار گرفتند و عواملی 

دریافت کنند و تهدیدها  3یا  4ضعیف داشته، نمره یک گرفته است. طبق قاعده، فرصتها می توانند فقط نمره 

 را کسب نمایند. 5یا  2می توانند فقط نمره 

در این مرحله، اقدام به محاسبه امتیاز موزون عوامل درونی )قوت ها و ضعف ها( شده است.  گام هفتم. 

تیاز موزون، از حاصلضرب درجه اهمیت نرماالیز شده و امتیاز تعیین شده محاسیه گردیده است. فرایند ام

طی شده برای محاسبه امتیازات موزون عوامل استراتژیک بیرونی )فرصتها و تهدیدها( همانند فرایند محاسبه 

 امتیاز موزون عوامل درونی، طی گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 
 IFE.  2جدول شماره 



     
 

 

 رتبه امتیاز وزن دار امتیاز  وزن نرماالیز وزن عوامل استراتژیک داخلی ردیف سازه

 قوت ها

 6 04521 3 04045 2 امکان بهره گیری از  ظرفیت سایر سطوح نظارتی 5

2 
وجود نیروی انسانی حرفه ای، توانمند و متناسب 

 2 04333 4 04063 4 وظایف کنترلی

3 
نیازهای انگیزشی  وجود درک متقابل در خصوص

 3 04215 3 04063 4 پرسنل این مدیریت

4 
چابکی نسبی در انجام وظایف واحد )ناشی از سایز 

 4 04215 4 04082 3 واحد(

 4 04215 4 04082 3 انگیزه بالقوه بهبود در نیروی انسانی موجود 1

8 
شناخت مکفی و بکارگیری بخشی از کنترلهای مورد 

 5 04458 4 04504 1 حت پوششنیاز برای واحدهای ت

ضعف 

 ها

1 
عدم امکان تأمین بموقع بخشی از نیازهای اطالعاتی 

 1 04521 2 04082 3 مدیریت ارشد

 1 04588 2 04063 4 بروز نبودن شناخت  بخشی از فعالیتهای شهرداری 6

1 
عدم وجود عوامل انگیزشی مالی متناسب با نوع کار 

 8 04504 5 04504 1 برای پرسنل

 4 04206 2 04504 1 عدم دسترسی سریع به برخی اطالعات مورد نیاز 50

 1 04206 2 04504 1 عدم وجود تعداد کافی نیروی انسانی متخصص 55

52 
عدم یکپارچگی متناسب فرایند کنترل و نظارت و 

 8 04504 5 04504 1 ضعف در شفافیت نقش این مدیریت

   24145   5 46 جمع

 

در این مرحله، عوامل استراتژیک درونی و بیرونی، با استفاده از روت میانگین موزون، رتبه بندی  گام هشتم.

 (.3و  2را تشکیل داده است )جدول شماره  )ارزیابی عوامل درونی( IFEشده اند که برونداد آن جدول 

 

 

 

 

 

 



 

 

 EFE.  3جدول شماره 

 رتبه امتیاز موزون امتیاز  وزن نرماالیز وزن   عوامل استراتژیک خارجی ردیف سازه

 فرصتها

5 

حمایت شورای اسالمی شهر و  

مدیریت ارشد از ستاده های این 

 3 04256 4 04014 3 مدیریت

2 
وجود سیستمهای مکانیزه در مجموعه 

 3 04256 3 04012 4 شهرداری

3 
وجود سایر ارگانهای نظارتی برون و 

 4 04583 3 04014 3 درون سازمانی )شهرداری(

4 
اعتماد مجموعه شهرداری به نظرات 

 2 04210 4 04012 4 کارشناسی این مدیریت

1 
وجود روشهای توانمند سازی نیروی 

 1 04541 4 04038 2 انسانی در مجموعه شهرداری

8 

وجود تأمین کنندگان حرفه ای 

)موسسات حسابرسی و...( برای 

 5 04383 4 04010 1 خدمات مورد نیاز

1 
بط و مقررات الزام آور برای وجود ضوا

 3 04256 3 04012 4 کنترل و نظارت

 1 04541 4 04038 2 توجه مجموعه شهرداری به بهره وری 6

 تهدیدها

5 
مقاومت در برابر فرایند نظارت و کنترل 

 6 04012 2 04038 2 ) و پیشنهادات اصالحی( در شهرداری

2 

عدم برخورداری از امکانات متناسب 

ام وظایف سازمانی )فضای برای انج

 1 04038 5 04038 2 اداری( 

3 

نبود بانکهای اطالعاتی متمرکز به ویژه 

در مورد ضوابط و مقررات و عدم 

دسترسی بموقع به بخشنامه ها و 

 دستورالعملها

1 04010 5 04010 1 

4 
تغییرات متعدد در سطوح تصمیم گیر و 

 8 04501 2 04014 3 اجرایی موثر 

1 
استفاده از نیروهای متعهد و عدم 

 8 04501 2 04014 3 متخصص در پستهای کلیدی



     
 

 

8 
عدم تحقق کامل الزامات با مبانی 

 6 04012 2 04038 2 بودجه ریزی و برنامه ریزی عملیاتی

1 
ضعف در توانمندی و دانش نیروهای 

 6 04012 2 04038 2 انسانی حوزه های عملیاتی

6 

و برنامه های عدم ارتباط موثر اهداف 

استراتژیک با اهداف و برنامه های 

 6 04012 2 04038 2 عملیاتی

1 
ارجاع و اجرای دستورکارهای 

 1 04038 2 04056 5 ایرمرتبط با حوزه کاری 

50 

ضعف در اجرای بخشی از مقررات و 

دستورالعملهای کنترلی در مجموعه 

 1 04038 2 040565 5 شهرداری

55 

ا در روشهای وجود برخی تفاوته

اجرایی مناطق و سازمانهای تابعه 

 1 04038 2 04056 5 شهرداری

52 

موازی کاری دستگاههای نظارتی درون 

سازمانی و عدم یکپارچگی فرایند 

 1 04038 5 04038 2 کنترل و نظارت

53 
عدم ثبات در توجه و پیگیری مستمر 

 6 04012 2 04038 2 تصمیمات، برنامه ها و اولویتها

   24856   5 11 معج

 

 SWOT.ماتریس 2-3

، عوامل کرده ایمفرصتها وارد  بخش، در EFE، عوامل فرصت را از جدول SWOTجهت تشکیل ماتریس 

قوت ها  بخشدر  IFEقوت ها را از جدول  نموده وتهدید ها وارد  بخشدر  EFEتهدید را از جدول 

. سپس با استفاده از نموده ایمضعف ها وارد  بخشدر  IFEو ضعف ها را نیز از جدول  کرده ایموارد 

 نموده ایم، اقدام به تعریف راهبردها و نیز پروژه های ذیل هر یک از راهبردها 5هدف میکروی تعریف شده

(. با توجه به اهداف و نیز عوامل استراتژیک درونی و بیرونی، استراتژیهای این مدیریت،  4)جدول شماره 

و ذیل  شدهتعیین  SO2بعنوان راهبرد  "بهبود نظامهای کنترلی"این رو،  راهبرد  . ازبوده استقابل برداشت 

                                                           
1. Objective                                                                                                                                                                  
2. Strengths, Opportunities                                                                                                                                                        



 

 

بعنوان  "بررسی ساختار کنترلهای داخلی/مالی بصورت پایلوت در تعدادی از مناطق شهرداری"آن پروژه 

و  "IT5توسعه زیرساختهای حسابرسی مبتنی بر ". همچنین دو راهبرد گردیده استپروژه تعریف 

ذکر  ST. در ذیل دو راهبرد شده اندتعریف  ST2بعنوان راهبردهای  "سیون فرایندها در امور مجامعمکانیزا"

استقرار و آااز "و  "مکانیزاسیون بایگانی سوابق موجود عملیات حسابرسی داخلی"شده دو پروژه )بترتیب( 

)جدول شماره  شده اندتعیین  بعنوان پروژه های مرتبط "بهره برداری از سامانه متمرکز هیأت مدیره سازمانها

تهیه طرح "و پروژه   WO3بعنوان راهبرد "تدوین فرایند حسابرسی بودجه در سازمانهای تابعه”(. راهبرد 4

بعنوان پروژه ذیل راهبرد  "فرایند و بکارگیری مشاور جهت تهیه مدل حسابرسی و دستورالعملهای مورد نیاز

WO  اهده تهدید و ضعف قابل توجه، نیازی به تعریف راهبرد . با توجه به عدم مشگردیده استتعیین

 است. نشدهاحساس  WT4تدافعی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3. Information Technology                                                                                                                                                         
4. Strengths, Treats                                                                                                                                                                     
5. Weaknesses, Opportunities                                                                                                                                                  
6. Weaknesses, Treats                                                                                                                                                                



     
 

 

 SWOT. اتخاذ استراتژیها با استفاده از تحلیل  4جدول شماره 

؛ هماهنگی، (Objectivesاهداف میکرو  )

شفافیت و صحت فرایندهای مالی، عملکردی و 

مجامع و راهبری برنامه ای )از طریق راهبری امور 

 حسابرسی داخلی(

(وجود تأمین کنندگان حرفه ای 5؛  (Oفرصتها )

( اعتماد مجموعه شهرداری 2برای خدمات مورد نیاز 

( وجود سیستم های 3به نظرات این مدیریت 

(وجود ضوابط و 4مکانیزه در مجموعه شهرداری 

( حمایت 1مقررات الزام آور برای کنترل و نظارت 

هر و مدیریت ارشد از ستاده های شورای اسالمی ش

(وجود سایر ارگانهای برون و درون 8این مدیریت 

( وجود روشهای توانمند 1سازمانی )شهرداری( 

( توجه 6سازی نیروی انسانی در مجموعه شهرداری 

 مجموعه شهرداری به بهره وری

( تغییرات متعدد در سطوح تصمیم 5؛ (Tتهدیدها )

استفاده از نیروهای متعهد ( عدم 2گیر و اجرایی موثر  

( نبود بانکهای 3و متخصص در پستهای کلیدی 

اطالعاتی متمرکز به ویژه در مورد ضوابط و مقررات و 

( 4عدم دسترسی بموقع به بخشنامه ها و دستورالعملها 

مقاومت در برابر فرایند نظارت و کنترل ) و پیشنهادات 

نش ( ضعف در توانمندی و دا1اصالحی( در شهرداری 

( عدم تحقق 8نیروهای انسانی حوزه های عملیاتی 

کامل الزامات با مبانی بودجه ریزی و برنامه ریزی 

( عدم ارتباط موثر اهداف و برنامه های 1عملیاتی 

( عدم 6استراتژیک با اهداف و برنامه های عملیاتی 

ثبات در توجه و پیگیری مستمر تصمیمات، برنامه ها و 

اجرای دستورکارهای ایرمرتبط با ( ارجاع و 1اولویتها 

( ضعف در اجرای بخشی از مقررات و 50حوزه کاری 

( 55دستورالعملهای کنترلی در مجموعه شهرداری 

وجود برخی تفاوتها در روشهای اجرایی مناطق و 

( موازی کاری 52سازمانهای تابعه شهرداری 

دستگاههای نظارتی درون سازمانی و عدم یکپارچگی 

( عدم برخورداری از 53و نظارت  فرایند کنترل

امکانات متناسب برای انجام وظایف سازمانی )فضای 

 اداری و...(

( شناخت مکفی و بکارگیری بخشی 5؛ (Sقوت ها )

از کنترلهای مورد نیاز برای واحدهای تحت پوشش 

( وجود نیروی انسانی توانمند و متناسب وظایف 2

ازهای (  وجود درک متقابل در خصوص نی3کنترلی 

( چابکی نسبی در 4انگیزشی پرسنل این مدیریت 

( انگیزه 1انجام وظایف واحد )ناشی از سایز واحد( 

(  امکان بهره 8بالقوه بهبود در نیروی انسانی موجود 

 گیری از  ظرفیت سایر سطوح نظارتی

:  راهبرد: )توسعه ای/ تهاجمی(  SOراهبردهای 

بررسی  پروژه ذیل آن:بهبود نظامهای کنترلی ؛ 

ساختار کنترلهای داخلی/ مالی بصورت پایلوت در 

 تعدادی از مناطق شهرداری

: توسعه  5راهبرد : )تتنوع( STراهبردهای 

: پروژه ذیل آن ؛ ITزیرساختهای حسابرسی 

مکانیزاسیون بایگانی سوابق موجود عملیات حسابرسی 

:  2راهبرد داخلی )پرونده های جاری ودایمی( . 

: استقرار و آااز پروژه  ذیل آن رایندها ؛مکانیزاسیون ف

 بهره برداری از سامانه متمرکز هیأت مدیره  سازمانها

( عدم دسترسی سریع به برخی 5؛ (Wضعف ها )

( بروز نبودن شناخت  بخشی از 2اطالعات مورد نیاز 

( عدم وجود تعداد کافی نیروی 3فعالیتهای شهرداری 

اسب فرایند ( عدم یکپارچگی متن4انسانی متخصص 

کنترل و نظارت و ضعف در شفافیت نقش این 

( عدم امکان تأمین بموقع بخشی از 1مدیریت 

( عدم وحود 8نیازهای اطالعاتی مدیریت ارشد 

 عوامل انگیزشی مالی متناسب با نوع کار برای پرسنل

: تدوین راهبرد: )تغییر جهت( WOراهبردهای  

پروژه عه ؛ فرایند حسابرسی بودجه در سازمانهای تاب

: تهیه شرح فرایند و بکارگیری مشاور جهت ذیل آن

 تهیه مدل حسابرسی و دستورالعمهای مورد نیاز

با توجه به عدم مشاهده )تدافعی(:  WTراهبردهای 

تهدید و ضعف قابل توجه، در شرایط موجود، نیازی به 

 تعریف راهبرد تدافعی احساس نگردیده است

 



 

 

 

 نتایج مطالعه

شناخت مکفی شهرداری و بکارگیری "نشان می دهد که در بین عوامل استراتژیک درونی، ،  IFEجدول 

، بعنوان مهمترین "عدم وجود تعداد کافی نیروی انسانی"، بعنوان مهمترین نقطه قوت و "کنترلهای مورد نیاز

)باالتر از  145/2نقطه ضعف محسوب می شود. با توجه به اینکه امتیاز موزون عوامل استراتژیک داخلی، 

از نقطه  امور مجامع و حسابرسی داخلی شهرداری مشهد ( بوده می توان گفت مدیریت ستادی1/2میانگین 

وجود تأمین کنندگان "، نشان می دهد که EFIنظر عوامل استراتژیک درونی، دارای قوت است. جدول 

فقدان بانکهای "فرصت و  ، بعنوان مهمترین"حرفه ای )موسسات حسابرسی و...( برای خدمات مورد نیاز

 "اطالعاتی متمرکز بویژه در مورد ضوابط و مقررات و عدم دسترسی بموقع به بخشنامه ها و دستورالعملها

( نشان می 1/2)باالتر از میانگین  856/2بعنوان مهمترین تهدید قلمداد شده است. همچنین امتیاز موزون 

قابل قبولی  موثر و نش به فرصتها و تهدیدات، عملکرد، از حیث واکواحد سازمانیاین  دهد که در مجموع

داشته است. در پی تعیین عوامل استراتژیک اولویت دار، اقدام به تعریف استراتژیهای مرتبط گردیده است. 

(، راهبردهای توسعه زیرساختهای حسابرسی مبتنی بر SOراهبرد بهبود نظامهای کنترلی )بعنوان راهبرد 

(، راهبرد بهبود نظام های کنترلی )بعنوان STانیزاسیون فرایندها )بعنوان راهبردهای فناوری اطالعات و مک

( WO)بعنوان راهبرد  شهرداری ( و راهبرد تدوین فرایند حسابرسی بودجه در سازمانهای تابعهSOراهبرد 

 تعیین شد. 
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