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کوچک اندام از دید  ارزیابی چالش    های مد    یر    یت شهرها    ی 
گروه    های ذی    نفوذ

چکیده

توسعه شهرنشینی در جهان و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، عوارض و مسائل گوناگونی را به همراه داشته است. ظهور 

شهرهای کوچک و نوبنیاد، با ماهیت روستا شهری، پدیده ای است که  بسیاری از کشورهای مختلف و از جمله ایران با آن 

روبرو هستند. مزایای شهرهای کوچک در تعادل بخشی در توسعه ی منطقه ای و زندگی در شهرهای کوچک، باعث شده 

است تا در سال-های اخیر در سیاست گذاری توسعه شهری و ملی توجه بیشتری را به خود جلب کنند. این شهرها با وجود 

نقاط قوت و فرصت های متنوع پیش رو، به لحاظ مدیریتی به ویژه در امور مالی با مشکالت زیادی روبرو هستند. شهرهای 

روستایی  اجتماعی  و  اقتصادی  مناسبات  از  غالبًا  و  دارند  را  روستا  سادگی  خود،  دل  در  شهری،  گرایش های  با  کوچک، 

برخوردارند، این شهرها با ماهیتی ویژه، دارای مشکالت خاص خود )از جمله منابع مالی ناپایدار، ضعف نیروی انسانی و 

فنی و ...( هستند و از این رو نیازمند مدیریت ویژه هستند. از رو در این نوشتار با نگاهی تازه به مدیریت شهری در شهرهای 

بررسی  ضمن  منظور  این  به  گردد.  تحلیل  تاحدی  و  شناسایی  شهرها  این  فراروی  مدیریتی  مشکالت  شده  سعی  کوچک، 

کتابخانه ای اسناد و اطالعات موجود، در یک بررسی میدانی، با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه با شهرداران چند شهر در 

استان های کرمانشاه، همدان و کردستان، چند و چون مشکالت مدیریتی این شهرها تحلیل شده است. اطالعات به دست 

آمده از این بررسی نشان می دهد که عمده ترین مسأله بر سر راه مدیریت شهری در شهرهای کوچک، مسائل مالی و کمبود 

منابع مالی پایدار است، که البته این ضعف با مشکالتی همچون عدم انتخاب صحیح مدیران، عدم استفاده از فرصت های 

موجود )به دلیل ضعف مدیریتی و اقتصادی( تشدید می شود؛ این بررسی نشان می دهد که تامین مالی و درآمد پایدار برای 

شهر و استفاده از تجربه های بخش خصوصی، از نیازهای ضروری مدیریت شهری در شهرهای کوچک است. همزمان این 

شهرها باید به رفع مشکالتی در عرصه نیروی انسانی، فنی و ظرفیت  سازی در حوزه های مختلف توجه جدی نشان دهند. 

اگرچه محدودیت منابع مالی خود عاملی اصلی در دامن زدن به سایر مشکالت، همچون کاستی زیرساخت ها و ظرفیت های 

انسانی و فنی است، اما مقایسه شهرهای مختلف نشان می دهد که مدیریت شهری و نوآوری مدیران شهری به عنوان یک 

عامل تعیین کننده، نقشی اساسی در کاهش مشکالت مالی و مادی شهرهای کوچک دارد. همچنین شهرهای کوچک دارای 

وضعیت و ویژگی های اجتماعی و فرهنگی خاص هستند که برای این شهرها ممکن است به فرصت های مانند بهره گیری از 

سرمایه اجتماعی موجود، و تهدیدهایی مانند ندیده گرفتن قوانین و مقررات موجود بیانجامد.

واژه های کلیدی:مدیریت شهری، شهرها    ی کوچک، مشکالت شهر    ی، گروه ها    ی ذ    ی نفوذ

کیومرث ایراندوست-استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه کردستان 
امین امینی - کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه کردستان

تاریخ دریافت مقاله: 1390/8/25 
تاریخ پذیرش نهایی: 1390/12/21
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ارزیابی چالش های مدیریت شهرهای کوچک اندام از دید گروه های ذی نفوذ

مقدمه
تمرکز  و  کشور  پهنه  ی  در  جمعیت  کنش  پرا دگرگونی 
شمار  شهری،  مناطق  در  آن  بیشتر  هرچه  جمعیت 
رسانده  سابقه ای  بی  میزان  به  را  شهری  جمعیت  و 
 %71 از  بیش  حاضر  حال  در  که  نحوی  به  است، 
کن شده اند1.  کشور در 1168 نقطه شهری سا جمعیت 
شهرها با توجه به پیچیدگی های اجتماعی، محیطی، 
و  تنیده  هم  در  نظامی  دارای  کالبدی  و  اقتصادی 
برنامه  ریزی  و  مدیریت  از  سطحی  که  هستند  متنوع 
می کنند.  طلب  خود  دوام  برای  را  جامع  و  گیر  فرا
که در سرتاسر جهان،  ضرورت این امر تا حدی است 
اصلی  وظایف  و  اهداف  از  یکی  به  شهرها  مدیریت 
رأس  در  بین المللی  سطوح  در  و  شده  بدل  دولت ها 
گرفته است)فتوره  چی و  توجه سازمان های مرتبط قرار 
فردوسی، 1384: 44 و 45(. در این ارتباط حکمروایی 
اصلی  وسیله  و  هدف  یک  عنوان  شهری2به  خوب 
ملل  به  وابسته  سازمان های  سوی  از  شهری  توسعه 
گرفت. نکته روشن در این  متحد بسیار مورد توجه قرار 
توجه  نیازمند  که مدیریت شهری  این است  مباحث 
دستیابی  برای  ملت ها  و  دولت ها  و  است  بیشتری 
آسوده تر،  جمعی  زندگی  و  پایدارتر  و  بهتر  محیط  به 
نوآوری  های  و  مدیریت  شیوه های  و  الگوها  نیازمند 
روشن  همه،  این  با  هستند.  شهرها  اداره  در  بیشتر 
که شهرها با توجه به شرایط در برگیرنده آنها از  است 
آیا مسائل و  برخوردارند.  مسائل و مشکالت متفاوتی 
گون  گونا مشکالت شهرهای مختلف و در اندازه  های 
با هم یکی است؟ یا اینکه مسائل و مشکالت مدیریتی 
اجتماعی،  اقتصادی،  خصوصیات  همچنین  و 
متفاوت  شهرها  اندازه  تغییر  با  شهرها،   ... و  کالبدی 
مدیریت  مورد  در  همواره  ما  که  آنچه  ولی  می  باشد؟ 
و  مسائل  عمدتًا  می  دهیم،  قرار  توجه  مورد  شهری 
گاهی شهرهای  کالنشهرها و شهرهای بزرگ،  مشکالت 
کمتر توجهی به مسائل و مشکالت  میانی می  باشد، و 

کشور در : )سازمان شهرداری ها ، 1390(. 1 بنا بر آخرین آمار وزارت 
2 Urban Good Governance

کوچک می  شود.  مدیریتی در شهرهای 
کوچک در متون شهری  که به عنوان شهرهای  آن چه 
با  ارتباط  در  را  دامنه ای  پر  بحث های  شده،  رایج 
ماهیت، اهمیت و مسائل مختلف این شهرها از جمله 
کوچک  شهرهای  است.  داشته  پی  در  آنها  مدیریت 
و  منطقه  ای  تعادل  ایجاد  در  عامل  یک  عنوان  به 
لحاظ  به  پایداری  و  محیطی  مثبت  خصوصیات  با 
از  دوری  همچنین  و  محیطی  زیست  و  اجتماعی 
ترافیک  چون  بزرگ  شهرهای  مشکالت  از  بسیاری 
گرفته اند)فنی،1382(.  قرار  توجه  مورد  ازدحام  و 
با  باشند،  هم  کوچک  که  اندازه  هر  شهرها  این 
از  گستره ای  دارای  آنها،  شهری  ماهیت  به  توجه 
که  است  این  واقعیت  هستند.  مشکالت  و  مسائل 
گر  ا که   می دهد  نشان  کوچک  شهر  پیچیدگی های  
کافی برای مدیریت آن فراهم نشود، ولو  ابزار و نیروی 
از  مراتب  به  آن  اداره  ی  باشد،  جمعیت  کم  و  کوچک 
با  کوچک  شهرهای  است.  دشوارتر  بزرگ  شهرهای 
گریبانند، مدیران  رکود اقتصادی و بیکاری دست به 
و  ادراه شهر دارند  برای  کمی  آنها منابع مالی  شهری 
ح  های  طر اجرای  و  رسانی  خدمات  برای  دستشان 
به  توجه  امروزه   .)1380 است)معصوم،  بسته  عمرانی 
نیز یک  یافته  کشورهای توسعه  کوچک در  شهرهای 
کیفیت زندگی  اولویت است، زیرا این شهرها به بهبود 
در بسیاری از زمینه  ها می  انجامند و  از خدمات زیست 
محیطی موجود در آنها می  توان برای بهبود و کمک به 
کنان  مسائل اجتماعی، روانی، بهداشتی و انسانی سا
 Carbó-Ramírez & Zuria, 2011:(شود گرفته  کمک 
کز بزرگ معموال اولین مکانی  گرچه شهرها و مرا 213(. ا
گذاران و شرکت  های بزرگ  که به ذهن سرمایه  هستند 
گذاری،  سرمایه  برای  مدیران  و  برنامه  ریزان  حتی  و 
زمینه  می  تواند  خود  این  و  می  رسد  تحقیق  و  تفکر 
 Avraham &(. باشد  کوچک  به شهر  کم توجهی  ساز 
که شهرها  Daugherty, 2009: .331( این روشن است 
همچون موتورهای محرک رشد اقتصادی )به ویژه در 
کار و  کشور در حال توسعه( و  به مکان   چارچوب یک 
زندگی بیشتر مردم بدل شده اند و شهرهای کوچک در 
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کیفیت زندگی و سکونت برای  شرایط زیستی و افزایش 
کن را تعیین کرد. از این رو، پس از مروری  شهروندان سا
بر پیشینه پژوهش و معرفی شهرهای نمونه، مسائل و 
گذاشته شده و سپس  مشکالت مدیریتی آنها به بحث 
کوچک  به دسته  بندی مشکالت مدیریتی شهرهای 
پرداخته می شود. در این پژوهش با توجه به ماهیت 
گردآوری  میدانی  روش های  از  مسائل،  کمی  و  کیفی 
و  شهرداران  با  حضوری  مصاحبه  ویژه  به  اطالعات 
همچنین تدوین و تنطیم پرسش  نامه برای شناسایی 
گرفته  بهره  شهرها  این  سطح  در  مدیریتی  مشکالت 
شده است و بخش عمده ای از نتایج به دست آمده، 

کیفی است. حاصل تحلیل این داده  های غالبًا 

پیشینه پژوهش
شهرهای  مدیریتی  مشخص  مشکالت  و  مسائل   
کنون  تا است  الزم  که   آن گونه  خاص  طور  به  کوچک 
مورد توجه قرار نگرفته است، اما در  زمینه مسائل عام 
است  گرفته  انجام  پژوهش هایی   کوچک  شهرهای 
شده  پرداخته  مسأله  به  گون  گونا جنبه های  از  که 
مواجهه  در  شهری  مدیریت  دلیل،  همین  به  است. 
متفاوت  رفتارهای  و  شهر  گون  گونا عملکردهای  با 
شرایط  بر  ح  ها  طر و  برنامه  ها  انطباق  شهر،  کنان  سا
عملی  و  علمی  زمینه  فاقد  شهر،  هر  مشخص  و  ویژه 
مطالعات  بیشتر   .)1382 می  باشند)جوادی،  الزم 
کوچک  شهرهای  به  عام  و  کلی  مطالعات  صورت  به 
شهرهای  اهمیت  مواردی  در  است،  شده  پرداخته 
کوچک از جنبه جایگاه و نقش این شهرها در توسعه 
منطقه ای،  در مواردی نیز از جنبه زیست محیطی و 
مدیریت شهری به این مسأله توجه شده است و در 
زیست  اقتصادی،  اجتماعی،  ابعاد  نیز،  پژوهش  هایی 
بررسی  مورد  کوچک  شهرهای  مدیریتی  و  محیطی 
گرفته است؛ در این موارد غالبًا بیشتر به شهرهای  قرار 
اقتصادی-اجتماعی  فرصت  یک  عنوان  به  کوچک 
 BELL AND(است شده  نگریسته  محیطی  زیست  و 
به  زیورا«  و  رامیرز  »کاربو  همچنین    .)JAYNE, 2006
کوچک در حفظ زیست بوم  ها  بررسی نقش شهرهای 

این میان جایگاه ویژه ای دارند. برنامه ریزان با هدف 
کار، در  ایجاد یک شهر پایدار و مطلوب برای زندگی و 
نیاز  هستند. بنابراین  ذی    نفعان  حقوق  تامین  پی 
است تا برنامه  ریزی شهری به عنوان بخشی از »تابع 
وظیفه  شود.  دیده  شهری  مدیریت  در  برنامه  ریزی« 
)سرمایه،  ورودی  ها  تبدیل  برای  شهری  مدیران 
افراد، مهارت ها و غیره(، به خروجی مطلوب)خدمات 
ذی  نفعان  اهداف  ادغام  رضایت،  سود،  شهری، 
در شیوه های  غیره(،  و  شهری،  سازمان  در  مختلف 
کارآمد مدیریت است؛ محصول نهایی و نتیجه  موثر و 
از  شده  ارائه  شهری  خدمات  کیفیت  شکل  در  اصلی 
که  آن  جا  می دهد،  از  نشان  را  خود  مدیریت  سوی 
سطوح  در  عناصر  از  زیادی  تعداد  تعامل  شهری  امور 
بر  در  اجتماعی  عدالت  به  دستیابی  برای  را  مختلف 
بهبود  مفهوم   به  شهری،  خدمات  بهبود  می گیرد، 
Chakrab- کیفیت زندگی برای همه و برای شهر است .)ییفیت زندگی برای همه و برای شهر است .

 )arty, 2001: 333-334
 این نوشتار بر آن است تا با بررسی اجمالی مدیریت و 
مسائل آن در چند شهر کوچک در سه استان همدان1، 
آزمون  به  را  پرسش  این  کردستان3،  و  کرمانشاه2 
کوچک  شهرهای  مدیریتی  مشکالت  آیا  که  بگذارد 
شهرها  این  می توان  و  برخوردارند  مشابه  ماهیتی  از 
آیا  و  کرد؟  دسته بندی  مشکالت  ماهیت  اساس  بر  را 
مدیریتی  مسائل  و  مشکالت  از  عام  دسته بندی  ارائه 
کمک  این شهرها می تواند در ساماندهی این شهرها 
مختلف  ابعاد  شناساندن  با  تا  است  آن  هدف  کند؟ 
و  بهبود  زمینه های  کوچک،  شهرهای  مشکالت 
کارآیی بیشتر نظام مدیریتی شهرها و همچنین بهبود 

گیان، بزرول و  1  در استان همدان شهرهای صالح آباد )همدان(، 
فیروزان )نهاوند(، سامن، زنگنه و ازندریان )مالیر( 

باباجانی(،  )ثالث  آباد  تازه  ازگله،  شهرهای  کرمانشاه  استان  2 در 
شاهو )روانسر(، باینگان )پاوه( و سرمست )گیالن غرب(.

سروآباد  )سنندج(،  شویشه  شهرهای  کردستان  استان  3 در 
)سروآباد(، موچش )کامیاران(، زرینه )دیواندره(، صاحب )سقز(، بوئین 
ج )قروه( و بابارشانی و یاسوکند )بیجار(. از تمامی شهرداران  )بانه(، دز
را  ما  که  استان  این سه  نامبرده در  کارکنان محترم شهرداری  های  و 

یاری نمودند، سپاسگزاری می شود.
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اشاره شده است)معصوم، 1380(. 
مشترک  مسائل  بر  بررسی ها  بیشتر  مجموع  در 
مشکالت   ، مهاجرت  و  بیکاری  قیبل  از  اجتماعی 
شهردار  انتخاب  مالی،  مسائل  مانند  شهر  مدیریتی 
در  اقتصادی  مشکالت  شهر،  اجرایی  مسئوالن  و 
کوچک در  کم توجهی به شهرهای  سطوح مختلف و 
از  است.  مشترک  جهان  شهرهای  از  بسیاری  میان 
شهرهای  شهرداری  های  بیشتر  برای  که  روست  این 
کوچک، ظرفیت  سازی در جنبه  های مختلف از جمله 
امری  فنی  و  علمی  سطح  افزایش  و  مدیران  آموزش 
شده  داده  تشخیص  ارتقا  و  توسعه  برای  ضروری 
 National Association of Municipalities of(است

.)the Republic of Bulgaria, 2003

کوچک شهر 
تفاوت  و  مرز  موارد  بیشتر  در  که  است  این  واقعیت 
روستاهای  و  کوچک  شهرهای  میان  مشخصی 
پرجمعیت وجود ندارد؛ با وجود این، برای تشخیص 
کم  گونی چون میزان و ترا گونا شهر از روستا معیارهای 
گی  های ریخت  گی  های قانونی و نیز ویژ جمعیت، ویژ
سرشماری  از  ایران  در  می  شود؛  شمرده  بر  شناسی 
که  شده اند  تلقی  شهر  نقاطی   ،65 تا   1335 سال 
جمعیت آنها پنج هزار نفر و بیشتر باشد، عالوه بر این 
نیز  شهرستان  ها  مرکز   ،1355 و   1345 سرشماری  در 
از  اما  شناخته  شدند.  شهر  جمعیت  به  توجه  بدون 
دارای  که  شناخته   شده اند  شهر  نقاطی   ،1365 سال 
مبنای  بر  نیز  امتیاز  این  تفویز  که  بوده  شهرداری 
گر  تصویب هیات دولت است؛ بنابر این از این زمان ا
چه سعی در تشخیص نقاط واجد شرایط برای تبدیل 
به شهر میزان جمعیت همواره عاملی اساسی  شدن 
گذاشته شده است.  کنار  بوده، اما عماًل معیار جمعیت 
هنوز تعریف دقیقی از شهرها بر مبنای اندازه و میزان 
و  میانی  کوچک،  شهر  و  است  نشده  ارائه  جمعیت 
بزرگ تعریف روشنی ندارد و در نقاط مختلف، تعاریف 
گونی ارائه شده است)زبردست، 1383( و )رضوانی  گونا
و همکاران، 1386(. با این وجود در بسیاری از موارد 

زیاد  قوت  نقاط  دارای  را  شهرها  این  و  پرداخته  اند 
طبیعی و زیست محیطی و یک اولویت برای زندگی و 
 Carbó-Ramírez &(اند دانسته  زندگی  کیفیت  ارتقا 
Zuria, 2011(.  »شرانک و فرانس ورث« به ارائه مدلی 
و  پرداخته  کوچک  شهرهای  در  نقل  و  حمل  برای 
کوچکی،  که برای این شهرها به لحاظ  کرده  اند  عنوان 
نمود.  تدوین  آنها  نقل  و  برای حمل  ویژه  باید مدلی 
همچنین آنها به امتیازات زیست محیطی و سازگاری 
نقل  و  حمل  سازگاری  مزیت  و  محیط  با  شهرها  این 
Schrank & Farn- کرده  اند )ننها با محیط زیست اشاره 

 .)sworth, 1999
از  عمده ای  بخش  در  شد  اشاره  که  همانطور   
مورد  کوچک  شهرهای  منطقه  ای  نقش  پژوهش ها 
گرفته است، در این دسته بر اهمیت نقش  توجه قرار 
کید  کوچک در تعادل و توسعه منطقه  ای تا شهرهای 
مثابه  ی  به  کوچک  شهرهای  وجود  ضرورت  و  شده 
منطقه  ای«  پایدار  »توسعه  ی  به  رسیدن  برای  ابزاری 
چون  مواردی  به  دید  این  از  است.  شده  کید  تا
کوچک در تعادل بخشی جمعیتی- اهمیت شهرهای 
آن،  حفظ  لزوم  و  کشاورزی  اقتصاد  نقش  اقتصادی، 
بزرگ،  و  میانی  شهرهای  و  روستا  بین  میانی  نقش 
نقش بازارهای فروش به ویژه برای روستاییان توجه 
برنامه ریزی  توجه  عدم  به  مجموع  در  و  است  شده 
ملی به این شهرها و سیاست گذاری صحیح در نظام 
سلسله مراتب شهری اشاره شده است)فنی، 1382( و 
)رضوانی و همکاران، 1386( و )سرور و الله پور، 1385(. 
از  از این منظر مهمترین مشکالت این شهرها  ناشی 
قوانین  سیاست  گذاری،  و  تصمیم  گیری  نظام  بازتاب 
مصوب و تخصیص بودجه و نیز وضعیت زیرساخت  ها 
و غیره جمع بندی شده است)شیخ االسالمی، 1385(.
مسأله  به  هم  اشاره  ای  معدودی  موارد  در  گرچه  ا
)زبردست،  است  شده  کوچک  شهرهای  مدیریت 
شهرهای  مدیریتی  مسائل  بررسی  غالبًا   اما   ،)1382
مصاحبه  های  و  گزارش  ها  قالب  در  عمدتًا  کوچک 
تی  به مشکال گزارش ها  این  در   ، بوده است  تخصصی 
مهاجرت  و  پایدار  مالی  منابع  نبود  بیکاری،  مانند 
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نسبتًا جزیی 	  و ملی نقش  تولید منطقه  ای  در 
کاال  دهنده  ارایه  مرکز  عنوان  به  اما  دارند 
و  پیرامونی  نواحی  ساکنین  به  خدمات  و 
های  شبکه  به  دسترسی  آوردن  فراهم  نیز 
مهمی  نقش  ملی  و  منطقه  ای  نقل  و  حمل 

 .)BELL AND JAYNE, 2006(دارند
بیشتر مرکز تامین خدمات مورد نیاز کشاورزان 	 

همکاران،  و  )رضوانی  هستند   روستاییان  و 
.)1386

نوع 	  از  اجتماعی  روابط  کوچک  شهرهای  در 
نخستین و رو در رو و ساده است.

در این اجتماع  های کوچک انسجام اجتماعی 	 
تر  آسان  جمعی  اهداف  به  دستیابی  و  بیشتر 

است.
بیشتر عاطفی، در حالی 	  روابط  این شهرها  در 

می  عقالنی  روابط  بزرگتر  های  محیط  در  که 
باشد.

نرخ 	  و  کارآیی  در  کاهش  کوچک  شهرهای  در 
اشتغال شهروندان مشاهده می  شود.

به 	  نسبت  رسمی  غیر  اجتماعی  نظارت 
مشاهده  قابل  کوچک  شهرهای  در  رسمی 

است)زبردست، 1383(.
کاهش 	  و  انرژی  مصرف  میزان  در  کاهش 

آالینده  های زیست محیطی از امتیازهای ویژه 
این شهرهاست.

دسترسی به امکانات طبیعی بیشتر، نسبت به 	 
 Carbó-Ramírez( شهرهای بزرگ بیشتر است

 .)& Zuria, 2011

کوچک مشکالت شهرهای 
که  فعالیت  هاست  از  مجموعه  ای  شهری  مدیریت 
اجتماعی  و  اقتصادی  کالبدی،  توسعه  هم،  با  همراه 
نواحی شهری را شکل داده و هدایت می  کند. بنابراین 
وظیفه اصلی مدیریت شهری مداخله در این نواحی 
بهروزی مردم و  و  اقتصادی  ارتقای توسعه  به منظور 
آنان است)برک  پور و اسدی،  تامین خدمات ضروری 

جمعیت  میزان  و  اندازه  بر  کوچک،  شهر  تعریف  در 
کید می  شود و آن نیز عمدتًا به دلیل محدود بودن  تأ
گی  ها و خصوصیات و امکان  اطالعات در مورد دیگر ویژ
و  اجتماعی  معیارهای  با  شهرها  این  جامع  تعریف 
پنجاه  از  کمتر  شهرهای  آمریکا  در  است.  اقتصادی 
 Brennan(می  شوند محسوب  کوچک  شهر  نفر  هزار 
نیز  فرانس ورث  و  شرانک  چنانکه   ،)& Hoene, 2003
به  کوچک  شهر  را  نفر  هزار  پنجاه  از  کمتر  شهرهای 
 Schrank & Farnsworth, 1999:( آورده  اند  حساب 
ده  از  کمتر  جمعیت  با  شهرهای  بلغارستان  در   ،)3
 National Association of Municipalities of(نفر هزار 
the Republic of Bulgaria, 2003: 2(، و در بسیاری از 
 5000 بین  شهرهای  اغلب  توسعه  حال  در  کشورهای 
 BELL(می  شوند محسوب  کوچک  شهر  نفر  تا20000 
ملل  سازمان  نگاه  از  و   ،)AND JAYNE, 2006
کوچک  کمتر از آن شهر  شهرهایی با صد هزار سکنه و 
محسوب می  شوند)فنی، 1382: 14(. در ایران نیز هیچ 
تعریف رسمی برای طبقه  بندی شهرها وجود ندارد و 
چند  از  جمعیتی  کوچک  شهر  موضوع  ماهیت  بر  بنا 
بر  در  را  نفر  هزار  صد  تا  بعضًا  و  هزار  پنجاه  تا  نفر  صد 

می  گیرد )زبردست، 1383(.
شهر  برای  سکنه  نفر  هزار  پنجاه  رقم  گر  ا مجموع  در 
گی  های  ویژ دارای  شهرها  این  پذیرفت،  را  کوچک 
نسبتًا مشابهی هستند، که آنها را از دیگر شهرها متمایز 
را  کوچک  شهرهای  گی  های  ویژ عمده  ترین  می  کند، 

می  توان چنین خالصه نمود:
زیرساختی 	  و  اجتماعی  اقتصادی،  لحاظ  به 

کمتر توسعه یافته  اند.
بهره  گیری از فرصت  ها و منابع آنها بسیار پایین 	 

National Association of Municipali- است)سست
.)ties of the Republic of Bulgaria, 2003: 1

به 	  شهر  کار  نیروی  از  توجهی  قابل  نسبت 
فعالیت  های کشاورزی مشغول است. 

مرکز 	  عمومًا  و  دارند  کمی  نسبتًا  اداری  نقش 
جمله  از  پایین  رده  عمومی  خدمات  تجمع 

مراکز بهداشت و مدرسه هستند. 
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ارزیابی چالش های مدیریت شهرهای کوچک اندام از دید گروه های ذی نفوذ

منابع  تامین  محدود  فرصت های  و  مالی 
وجه اشتراک بیشتر شهرداری ها و عمده ترین 
مالی  مشکالت  است.  شهری  مدیران  دغدغه 
این شهرها از نبود منابع مالی پایدار، وابستگی 
شدید منابع دولتی و منابع غیر محلی و نبود 
می گیرد  سرچشمه  درآمد  و  هزینه  توازن 
)شیخ  و  )معصوم،1380(   ،)1383 )زبردست، 
باعث  که  مسأله  ای  اما   .)1385 االسالمی، 
می  شود، تا کمبود منابع پایدار برای شهرهای 
این  شدید  وابستگی  گردد،  تشدید  کوچک 
است،  دولتی  کمک  های  و  منابع  به  شهرها 
منبع  یک  ایجاد  به  نیاز  عدم  باعث  خود  که 
پایدار برای شهر در نزد مدیران محلی گردیده 
National Association of Munici- )سست
 .)palities of the Republic of Bulgaria,2003
اگرچه در برنامه های کالن کشور به این مسأله 
توجه شده، اما عماًل تحولی در این زمینه شکل 
توسعه  پنجم  برنامه  در  مثال  است؛  نگرفته 
کشور، شهرداری  ها ملزم به ایجاد منابع پایدار 
برای شهر خود شده  اند )معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی رییس جمهور، 1389: 174و 
175(، اما بیشتر شهرداری ها هنوز فاقد برنامه 

راهبردی در این زمینه هستند.
و سازمانی:  شهرداری های . 2 مسائل تشکیالتی 

سازمانی  چارچوب  فاقد  کوچک  شهرهای 
قانونی  وظایف  انجام  برای  کارا  و  مناسب 
شهری  توسعه  طرح  های  هستند.  خود 
نبود  وجود  با  و  نمی  شود  اجرا  خوبی  به 
پروژه  های  اجرای  و  هدایت  کافی،  نظارت 
ناموفق  ابتدا  از  توسعه  طرح  های  پیشنهادی 
شهرداری  بین  رابطه  است)معصوم،1380(. 
در  ذی نفوذ  ارگان  های  و  سازمان  ها  دیگر  و 
مدیریت شهر سازمان یافته و منسجم نیست و 
باعث شده تا شهرداری به عنوان مدیر شهر در 
تعامل مناسب با بازیگران عرصه شهر ناکارآمد 
تا بسیاری  باعث می  شود  به نحوی که  باشد، 

شهرها  مطلوب  اداره  برای  شهری  مدیریت   .)1388
حال  در  کشورهای  ویژه  به  مختلف،  کشورهای  در 
که  توسعه، با چالش  ها و مسائل فراوانی رو برو است 
زیرساخت  ها و خدمات و  تامین  آنها مسأله  عمده  ی 
همچنین مسأله  ی نقش مدیریت محلی در مقایسه با 
برای رفع چنین  نهادهای دولتی است.  و  سازمان  ها 
تی و تقویت نقش مدیریت محلی نیاز است تا  مشکال
شهری  مدیریت  در  هدف  و  فرایند   ، ساختار  مفهوم، 
 McGill,(گردد کشورهای در حال توسعه مشخص  در 
ایران  در  شهری  مدیریت  وضعیت  بررسی   .)1998
برون  زا  گرایی،  تمرکز  چون  دالیلی  به  می  دهد،  نشان 
و  رانتی  اقتصاد  شهری،  ح  های  طر و  برنامه  ها  بودن 
گرا  دولت  و  متمرکز  شهری  مدیریت  نفت،  بر  مبتنی 
بوده و مدیریت از روند شتابان شهرنشینی و مسائل 
حاصل از آن، عقب مانده و در دام نگرش  های از باال 
که نمودهای مختلفی را در  گرفتار شده است  به پائین 
مدیرت شهر به همراه داشته است )تقوایی و تاجدار، 

1388: 46 و 47(. 
و  تنوع  و  بزرگ  شهرهای  رشد  از  ناشی  مشکالت 
را  برنامه  ریزان  توجه  شهرها،  این  مشکالت  گستردگی 
کرد، با  کوچک و رشد این شهرها معطوف  به شهرهای 
که با تقویت این مکان  ها می  توان بسیاری  این توجیه 
کم  یا دست  و  کرد  را حل  بزرگ  از مشکالت شهرهای 
کرد. از این منظر  بیشتر  از شکل  گیری آنها پیشگیری 
مسأله  ی مهاجرت    و تغییر مسیر آن، و نقش شهرهای 
از مشکالت روستاییان مورد  کوچک در حل بسیاری 
کشور در دو دهه  که رویکرد اصلی در  توجه بوده است، 
بوده است)رضوانی و همکاران، 1386(. در یک  اخیر 
عمده  اخیر  بررسی های  و  منابع  از  کوتاه  جمع بندی 
کوچک  شهرهای  مدیریت  زمینه  در  مسائل     ترین 

گرفته، به قرار زیر است: مورد بحث  قرار 
مالی . 1 منابع  بدون  شهری  هیچ  مالی:  مسائل 

پایدار و اقتصاد پویا نمی  تواند  اداره شود و در 
صورتی که نتواند منابع مالی پایدار و متنوعی 
برای تامین هزینه  ها بیابد دچار  رکود  می  شود. 
در شهرهای کوچک محدودیت و کمبود منابع 
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برای  اتکایی  می تواند  است،  شهری  توسعه 
مدیران و برنامه ریزان شهری باشد، اما در این 
که  ویژه  فرهنگی  و  اجتماعی  ساختار  جوامع 
با اجتماع روستایی همخوانی دارد در  عمومًا 
منفی  نقشی  توسعه   های  طرح  از  برخی  برابر 
داشته  و  موانعی در اجرای برخی طرح  ها ایجاد 
و  قومی  جهت  گیری  های  مواردی  در  می  کند. 
وجود برخی ویژگی های قومی ساکنین، مانعی 
برای توسعه شهر محسوب می  شود که در آن 
ناصحیح  تبلیغات  در  سعی  مختلف  گروه  های 
بدون  و در مقابل دیگری دارند،  نفع خود  به 
پیشرفت  و  پیشبرد  در  کار  این  اینکه  به  توجه 
1383(و  می  کند)زبردست،  ایجاد  اختالل  شهر 

)معصوم،1380(.
انسانی: . 5 نیروی  و  فنی  امکانات  کمبود 

بزرگ تر  شهرهای  به  متخصص  افراد  مهاجرت 
و عدم امکان ادامه زندگی افراد متخصص در 
است  اساسی  مسائل  جمله  از  شهرها،  این 
با  شهری  مدیریت  و  کوچک  شهرهای  که 
نبود  کنار  در  مسأله  این  هستند،  مواجه  آن 
برای پیشبرد اهداف  نیاز،  امکانات فنی مورد 
شهرداری، به خصوص اهداف عمرانی، باعث 
مشکالت زیادی برای شهرداران و مدیران این 

شهرها شده است.
مشکالت . 6 از  برخی  که  است  یادآوری  به  الزم 

عمده در شهرهای بزرگ، مانند مشکل حمل 
و نقل، در شهرهای کوچک با اهمیت کم تری 
بررسی  در  زیرا  است،  گرفته  قرار  توجه  مورد 
برخی کشورهای توسعه یافته این امر به خوبی 
که در شهرهای کوچک، حمل    مشخص شده 
برنامه  ریزی  همچنین  و  آن  مشکالت  و  و   نقل 
جایگاه  و  اهمیت  نقل  و  حمل  مدیریت  برای 
 Schrank & Farnsworth,( ندارد  چندانی 
بسیاری  در  که  است  حالی  در  این   .)1999:5
روند  به  توجه  با  ایران،   کوچک  شهرهای  از  
گسترش به کارگیری خودرو، این امر  نیز به یکی 

شهر،  کیفیت  بهبود  راه  در  مدیران  اهداف  از 
1383(و  )زبردست،  شود  مواجه  دشواری  با 

)شیخ االسالمی، 1385(.
ضعف تخصص مدیران: یکی از مشکالتی که در . 3

نبود  دارد  وجود  کشور  شهری  مدیریت  نظام 
است  متخصص  و  تجربه  با  شهری  مدیران 
وجود  کارند.  تازه  مدیران  بیشتر  که  نحوی  به 
پست  در  ناکارآمد  و  متخصص  غیر  نیروهای 
شهردار در شهرهای کوچک در مواردی بسیار 
 )1383 است)زبردست،  کننده  تعیین  و  موثر 
در  مدیرانی  چنین  وجود  )معصوم،1380(.  و 
ایران و چه  مدیریت شهرهای کوچک چه در 
برای  مشکالتی  باعث  مختلف  کشورهای  در 
دارای  که  شهرهایی  است،  شده  شهرها  این 
فراوان در همه سطوح مختلف  پتانسیل  های 
برای  بنابراین  می  باشند،  اجرا  و  برنامه  ریزی 
تا  است  نیاز  شهرهایی  چنین  مشکالت  رفع 
انتخاب  شهرها  این  برای  کارآمد  مدیرانی 
در  موجود  پتانسیل  های  از  بتوانند  تا  شوند 
کنند  کسب  را   استفاده  بیشترین  شهرها  این 
 National Association of Municipalities of(
جمله  از   .)the Republic of Bulgaria, 2003
مسائلی دیگر که در مدیریت شهرهای کوچک 
به  این شهرها  نگاه شهرداران  دیده می  شود، 
مدیریت شهری و به طور روشن پست شهردار 
پرش  سکوی  یک  عنوان  به  عمدتًا  که  است، 
و  اداری  مراتب  سلسله  در  رشد  و  ارتقا  برای 
این  با  و  رو  این  از  می شود.  تلقی  مدیریتی 
و  توان  بیشتر  شهرها  این  شهرداران  رویکرد 
بهتر  فرصت های  یافتن  صرف  را  خود  انرژی 
ارتقا در نردبان مدیریت کرده و کمتر به مسائل 
شهر و رفع مشکالت  توجه می  شود )زبردست، 

.)1383
ویژگی های . 4 اگرچه  قومی:  و  فرهنگی  مسائل 

شهرها  در  ساکن  محلی  اجتماع  های  قومی 
بیشتر به مثابه  ی یک سرمایه  ی اجتماعی در 
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جغرافیایی  حوزه  در  شده  انتخاب  شهرهای  گردید. 
غرب کشور انتخاب شدند و همگی نوشهرهایی هستند 
بر  عالوه  شده  اند.  شهر  به  تبدیل  اخیر  دهه  دو  در  که 
برخی  با  مصاحبه هایی  راه  از  اطالعات  از  بخشی  این، 
کسب  کارشناسان اصلی این شهرداری ها  شهرداران و 
شد.  اطالعات به دست آمده به دو صورت کمی و کیفی 
کمی با استفاده از نرم افزار  که تحلیل داده های  بوده 

SPSS انجام شده است. 

درجه 5درجه 4درجه 3درجه 2درجه 1درجه شهرداری

68133تعداد

کل نمونه 14,3%14,3%4,8%38,1%28,6%درصد از 

جدول شماره 1- درجه شهرداری  های شهرهای نمونه

ماخذ: سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، 0931

چنانکه اشاره شد در این پژوهش شهرداران  21 شهر  در 
سه استان غربی کشور مورد پرسش قرار گرفته اند. در این 
کرمانشاه 27 ،  سه استان 77 شهر وجود دارد )استان 
همدان 26 و کردستان 24 شهر( که از این تعداد 45 شهر 
که سهم هر  کمتر از ده هزار نفر داشته اند  آن جمعیتی 
استان 15 شهر است. به لحاظ جمعیت، این شهرها در 

از مشکالت اصلی شهرهای کوچک بدل شده 
دستورالعمل  در  چنان که  حال  هر  به  است. 
برنامه  ریزی  کنفرانس  چهارمین  و  چهل 
رشد  شده،  یادآوری   ،2011 سال  در  منطقه  ای 
جمعیت شهرها با چالش های عظیم مدیریت 
زیرساخت  های  مسکن،  کمبود  مانند  شهری 
پایین  کیفیت  و  تراکم  نامتعادل،  رشد  ناکافی، 
میان  این  است. در  روبرو  شهری  زندگی 
شهرهای کوچک با مساحت و جمعیت کمتر، 
مدیریت  مانن  بزرگ  شهرهای  چالش  های 
بهبود  زمینه های  در  شهرها،  توسعه  و  رشد 
اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و حمایت 
 Department of Town(از جامعه را دارا هستند

.)and Country Planning, 2011

روش  پژوهش، جامعه آماری و نمونه 
کتشافی و  روش پژوهش این مطالعه از نوع تحلیلی، ا
کتابخانه ای و میدانی است. با توجه  بر اساس مطالعه 
باز و بسته  با پرسش های  به اهداف و، پرسشنامه ای 
طراحی شد و پرسش  نامه  به 23 شهرداری در سطح 
کرمانشاه ارسال شد؛ از  کردستان و  سه استان همدان، 
این 23 مورد، دو پرسشنامه در استان همدان  تکمیل 
تحلیل  و  استخراج   پرسش  نامه   21 اطالعات  و  نشد، 

نام استان

میزان جمعیت شهریتعداد

تعداد شهرهای کل شهر
کمتر از 10000 نفر

کمتر از 10000 نفرکل نقاط شهری نسبت جمعیت شهرهای شهرهای 
کمتر از 10000 نفر

2.6%2715132697334279کرمانشاه

5%261596019980675همدان

8.4%241595947646556کردستان

5%77453246648161510کل

گی های عمومی شهرهای سه استان نمونه جدول شماره -2 ویژ

ماخذ: مرکز آمار ایران، 1388
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و تاثیر تجربه و توانایی فردی شهردار در مدیریت شهر 
از  بیشتر  شهری،  مدیریت  عناصر  سایر  با  ارتباطات  و 
تخصص و رشته تحصیلی موثر بوده است. سمت قبلی 
کارآیی  که می تواند شاخصی برای میزان  شهرداران نیز 
تا حدودی نشان  شهرداران، در زمنیه تخصصی باشد 
دهنده ضعف در برخی شهرها می  باشد. چنانکه بیش از 
40% شهرداران سمتی نسبتا نامتناسب با پست شهردار را 
دارا بوده و بیش از 40% آنها در زمینه  های مرتبط با پست 

مدیریت شهری، مشغول به کار بوده  اند)جدول 5(. 

تخصص 
رسمی

شهرسازی و معماریعمران
برنامه  ریزی شهری

سایر مدیریت
موارد

71427تعداد

33,3%9,5%19,0%4,8%33,3%درصد

جدول شماره 4- تخصص رسمی شهرداران

اتفاق  به  کثریت قریب  ا که  بررسی نشان می  دهد،  این 
غیر  آنها   %15 به  نزدیک  تنها  و  بوده  بومی  شهردارن 
مثبت  تاثیرات  می  تواند  وضعیت  این  بوده  اند.  بومی 
کار مدیریت شهری داشته باشد. از یک سو  و منفی در 
آشنایی مدیران با شرایط فرهنگی و قومی شهروندان، 
درک بهتر مسائل و مشکالت، برقراری رابطه مناسب با 
مردم و سازمان  ها و آشنایی بیشتر با آنها از جمله نکات 
مثبت، انتخاب مدیران بومی می  باشد. اما از سوی دیگر 
آشنایی با مردم و مسئولین در مواردی می  تواند باعث 
که این مساله در  گردد،  کار مدیریت شهری  ل در  اختال
افزایش توقعات مردم و مسئولین و در مورادی اجبار در 
گذاشتن قوانین به دلیل آشنایی و نزدیکی، بسیار  زیر پا 

مشهود می  باشد.

سمت 
معاون کارمندقبلی

شهردار

شهردار 
یک 
شهر 

کوچک

شهردار 
شهر 
بزرگتر

مدیریت 
کالن 
دولتی

مدیریت 
بخش 

خصوصی

925122تعداد

9,5%9,5%4,8%23,8%9,5%42,8%درصد

جدول شماره 5- سمت قبلی شهرداران

کل 5% از جمعیت شهری این سه استان را در بر گرفته  اند 
کردستان 5% و همدان  کرمانشاه %2,6،  که سهم استان 

8,4% می  باشد. 
که  بوده  نفر  نمونه 3381  شهرهای  جمعیت  میانگین 
از 481 تا 8685 نفر متغیر بوده است، در این میان ده 
شهر )یعنی 48%( این شهرها جمعیتی بین هزار تا سه 
هزار نفر داشته  اند. همچنین سابقه تاسیس شهرداری 
که به طور  تا 20 سال متغیر بوده،  از 3  در این شهرها، 
متوسط مدت تاسیس شهردای در حدود 11 سال است 
و 11شهرداری مورد مطالعه از سال تاسیس آنها فقط پنج 
الی ده سال می  گذرد. درجه این شهرداری  ها از یک الی 
کثریت این شهرداری  ها درجه یک و  پنج متغیر بوده و ا

دو )بیش از 65%( بوده اند)جدول شماره 2(.

مشخصات شهرداران
سال  تا 46  سنی 26  فاصله  در  شهرها،  این  شهرداران 
تا  که  آنها 36,6 سال  است،  و میانگین سنی  بوده اند 
حدی نشان دهنده جوان بودن این شهرداران می  باشد. 
ارگان  های  و  پست  ها  در  آنها  کاری  سابقه  همچنین 
که میانگین سابقه  گون از 4 تا 26 سال متغیر بوده،  گونا
کار آنها 12,7 سال است؛ سابقه تصدی پست شهردار در 
از 1 الی 6 سال متغیر بوده و میانگین  میان شهرداران 
سابقه شهردار )در این شهرداری یا شهرداری دیگر( 3,3 

سال می  باشد. 

فوق لیسانسلیسانسفوق دیپلمسطح تحصیالت

3126تعداد

28,6%57,1%14,3%درصد

جدول شماره 3- سطح تحصیالت شهرداران

می دهد  نشان  شهرداران  تحصیلی  وضعیت  بررسی 
و  کارشناسی  تحصیالت  سطح  از  شهرداران  بیشتر  که 
تخصص  های  و  باالتر(  و  لیسانس   %85 از  باالتر)بیش 
3و  برخوردارند)جدول  مرتبط(   %70 به  مرتبط)نزدیک 
کوچک از وضعیت  4(، و از این لحاظ مدیریت شهرهای 
نسبتا مناسبی برخوردار هستند. با این وجود اهمیت 
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به  مدیریتی،  پست  این  در  تجربه  کسب  و  خود  دوره 
یا  و  بزرگ  شهر  یک  شهردار  معاون  یا  شهردار  سمت 
کرده  اند. البته تعداد زیادی  شهر مرکز استان ارتقا پیدا 
کوچک  شهر  یک  در  شهردار  پست  در  شهرداران،  از 

کار می  باشند.  دیگر مشغول به 
فعلی  و  قبلی  شهرداران  مورد  در  ذکر  قابل  نکته 
شهرها  این  مدیریت  که  است  این  کوچک  شهرهای 
یا  و  مدیریتی  تجربه  آغاز  شهرداران  از  برخی  سوی  از 
سلسله  در  ارتقا  برای  پرش”  سکوی  یک  مثابه  به   ”
مراتب مدیریتی آینده نگریسته می شود. این نگاه به 
ح  ها  طر تا  می  شود  باعث  کوچک،  شهرهای  مدیریت 
کوتاه مدت و  و برنامه  های مورد نیاز و مناسب شهر، 
و مشکالت  بر مسائل  دراز مدت  که در  باشد،  موقتی 
به  شهرها  این  بیشتر  در  می  افزاید.  شهرداری  و  شهر 
تصدی  برای  الزم  ظرفیت های  بودن  کوچک  دلیل 
پست شهردار وجود نداشته، لذا شوراهای شهرداران 
به  شده اند.  انتخاب  استانی  مسئوالن  پیشنهاد  با 
همین دلیل در مواردی شهرداران با وجود ابراز بومی 
کن شهر نبوده و از مرکز استان به این شهرها  بودن، سا

رفته اند. 

اولویت  بندی مشکالت
که مهمترین  نشان می دهد  گردآوری شده  اطالعات 
مشکالت شهرداری ها از نظر ماهیت به ترتیب اولویت 
مسائل مالی، زیرساخت های شهری، نیروی انسانی، 
مسائل فنی و مشکالت مربوط به ارتباط شهرداری با 
این  نتایج  اساس  بر  است.  شده  عنوان  شهر  شورای 
بررسی بزرگترین مشکل و اولویت اول 80% شهرداری  ها 
شهرداری ها   %  45 نگاه  از  است،  بوده  مالی  مسائل 
زیرساخت  های  ضعف  آنها  مشکالت  دوم  اولویت 
اولویت  مهمتریت   %44,4 ترتیب  به  و  است  شهری 
انسانی  نیروی  و  ظرفیت ها  ضعف  را  خود  مشکالت 
ذکر  را  فنی  مسائل   %26,7 و  فنی  مسائل   %27,8 و 
کرده اند. جالب اینکه با وجود ابراز مسائل مختلف در 
، بیشتر شهرداران، مسئله و مشکل  ارتباط با شوراها 
داده  قرار  بعدی  اولویت های  در  را  شوراها  با  ارتباط 

لحاظ  به  حاضر  حال  در  شهرها  این  مجموع،  در 
در  شهرداران  کار  سابقه  و  تحصیالت  سطح  تخصص، 
وضعیت نسبتا مناسبی قرار دارند، اما نکته قابل ذکر ، 
که  حضور شهرداران نسبتا جوان در این شهرها است، 
برای  نیز خود می  تواند حائز نکات مثبت و منفی  آن 
شهر و شهردار باشد. به روز بودن، داشتن انرژی، شور 
بوده  جوان  شهرداران  قوت  نقاط  جمله  از  نشاط  و 
کافی در نزد  که عدم تجربه  است و این در حالی است 
یک شهردار جوان می  تواند روی عملکرد آن، به ویژه 
افراد، مردم و مسئولین رده های  با  رابطه  برقراری  در 

گذار باشد.  باالتر تاثیر 
برای بررسی در مورد سمت کنونی و تخصص شهرداران 
دسترس  در  شهر  هفت  اطالعات  شهرها،  این  سابق 
 %55 حدود  شهر  هفت  این  در  داد،  نشان  که  بود 
و  داشته  شهردار  پست  با  مرتبط  تخصصی  شهرداران 
45% آنها تخصص غیر مرتبط با این پست داشته  اند. 
نبود تخصص  های مرتبط نزد شهردارن سابق در این 
مناسب  کارایی  عدم  و  ضعف  در  می  تواند،  شهرها 
کنونی نیز تاثیر داشته و تمرکز شهرداران در  شهردارن 
پیشین  مشکالت  رفع  روی  بر  بیشتر  آنها،  کار  ابتدای 
بوده بوده است. از سوی دیگر این آمار نشان می دهد 
کارگیری  به  در  کوچک  شهرهای  شهرداری های  که 

کرده اند.  نیروی متخصص رون مثبتی را طی 
که اطالعاتی در زمینه  همچنین این بررسی سعی شد 
آید.  دست  به  قبلی  شهرداران  بعدی  سمت های 
تقسیم  دسته  سه  به  می توان  کال  را  شهرداران  این 
رده  در  تنزل داشته،  رده شغلی  در  که  کر؛ شهردارانی 
به  که  آنهایی  و  شده  اند  بازنشسته  یا  ثابت  شغلی 
مدیریت کالن دولتی و شهری ارتقا شغل پیدا کرده  اند. 
داده  های به دست آمده در این 21 شهر نشان دهنده 
که، 44,4% )هشت نفر( از شهرداران با تنزل  آن است 
شغلی روبرو بوده  اند، 16,7% )سه نفر( در رده  ای ثابت 
از پست شهردار، به  آنها بعد  باقی مانده  اند و %38,9 
کالن در شهرهای بزرگتر، ارتقا  سمت باالتر و مدیریت 
اتمام  با  از شهرداران سابق  تعدادی  یافته  اند.  شغلی 
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مالی   منابع  مورد  در  باشد.  نداشته  مشکلی  مالی، 
شهرداری  درآمد  تامین  برای  اصلی  منبع  دو  نیز، 
محلی،  عوارض  و  درآمد  از  عبارتند  که  داشته  وجود 
نبود  کشور.  وزارت  و  شهرداری  ها  سازمان  کمک  های 
کافی بودن میزان درامد  یک منبع پایدار درآمدی و نا
مهم ترین  محلی  عوارض  و  محلی  بخش  از  شهرداری 

مشکل این شهرداری ها می باشد)جدول شماره 7(. 

منبع 
درآمدی

درآمد و عوارض 
محلی

کمک های سازمان شهرداری  ها 
کشور و وزارت 

سایر 
موارد

6,2%63,45%30,35%درصد

دامنه 
تغییرات

%85-%3%80-%5-%0
%85

جدول شماره 7- متوسط منابع تامین مالی شهرداری  ها

این  مشکل  اصلی  ترین  می  دهد  نشان  بررسی  این 
زیاد  وابستگی  که  است  مالی  مسأله  شهرداری ها 
این  به دنبال دارد.  را  و متمرکز  کمک  های دولتی  به 
مسأله در همه  ی شهرها ناشی از محدودیت عوارض 
با  مستقیمی  ارتباط  که  است  محلی  درآمدهای  و 
این  دارد.  شهر  اقتصادی  بنیان های  و  ظرفیت ها 
که  نیروی انسانی متخصص و  بررسی نشان می دهد 
همچنین تجربه و سابقه مدیریتی شهرداری می تواند 
این  باشد.  موثر  شهرداری ها  درآمد  چون  و  چند  بر 
با سطوح مدیریتی  رابطه شهردار  با  ارتباط  مسأله در 
باالتر برای تامین منابع مالی بیشتر و نیز نوآوری های 

اند. همچنین در زمینه اعالم ضعف اصلی شهرداری، 
اصلی  ضعف   )%95( شهردار  نوزده  شهردار،  بیست  از 
برای  پایدار  و  مستمر  مالی  منابع  کمبود  را  شهرداری 
پیشبرد اهداف خود دانسته  اند. در این میان بعضی 
الزم  فنی  امکانات  و  متخصص  انسانی  نیروی  کمبود 
جمله  از  را،  نظر  مورد  اهداف  اجرای  و  انجام  برای 

ضعف  های شهرداری برشمرده  اند )جدول شماره 6(.
دید  از  مشکالت  اولویت  بندی   -6 شماره  جدول 

شهرداران

مسائل مالی
امکانات  جنبه  ی  سه  از  شهرداری  ها،  مالی  مسأله 
مالی، رابطه هزینه و درآمد و منابع درآمدی می  تواند 
مالی  شرایط  و  امکانات  نظر  از  گیرد.  قرار  توجه  مورد 
آنها   %25 و   %40 ترتیب  به  مطالعه  مورد  شهرهای  در 
وضعیت مالی شهرداری را بسیار نامناسب و نامناسب 
مناسب  را  مالی  وضعیت  آنها   %10 و  کرده اند  توصیف 
به  نموده  اند  عنوان  نیز  شهرها  بقیه  کرده اند.  ابراز 
قرار  مناسبی  نسبتا  وضعیت  در  مالی  امکانات  لحاظ 
بررسی  دارند.  فاصله  مطلوب  وضعیت  با  اما  دارند، 
که %66,7  هزینه و درآمد شهرداری ها نشان می دهد 
آنها  درآمد  از  شهرداری  هزینه  های  شهرداری  ها،  این 
تناسب  و درآمد  بین هزینه  و در %28,6   بوده  بیشتر 
شهر  یک  در  تنها  که  است  حالی  در  این  دارد،  وجود 
که  دارد  وجود  شهرداری  در  مناسبی  بسیار  درآمد 
مسائل  و  هزینه  ها  پرداخت  به  نسبت  شده  باعث 

اولویت پنجماولویت چهارماولویت سوماولویت دوماولویت اول

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

0,0%0,00%11,10%102%802%16مسائل مالی

20%26,72%16,74%453%159%3زیرساخت های شهری

0,0%400%44,46%208%0,04%0نیروی انسانی

30%26,73%27,84%155%0,03%0مسائل فنی

50%6,65%0,01%100%52%1شورای شهر

جدول شماره -6 اولویت بندی مشکالت از دید شهرداران
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تناسب  و  شهر  برای  پایدار  مالی  منابع  تامین  در 
مناسب میان هزینه و درآمد داشته  اند و در مجموع 
مدیران قبلی بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت 
که در  به دیگران در اداره امور شهر داشته  اند. چنان 
چند مورد شهرداران دارای سابقه فعالیت اقتصادی 
در بخش خصوصی ، توانمندی و ابتکاراتی را در جلب 
فعالیت های  ارتقای  نیز  و  خصوصی  بخش  مشارکت 

سودآور شهرداری  نشان داده اند.
از  برخورداری  میزان  که  می دهد  نشان  یافته  ها 
از  شهرداری  درآمدهای  سهم  و  دولتی  کمک های 
منابع دولتی تنها با درجه و جمعیت و حتی نیازهای 
شهرداری ارتباط ندارد، بلکه تحت تاثیر عواملی مانند 
ارتباط شهردار با سطوح مدیریتی باالتر و در مواردی 
دیگر  کردن  مجاب  در  شهردار  شخصی  قابلیت های 
بوده  شهرداری  برنامه های  و  ح  طر توجیه  و  مدیران 

است. 

امکانات فنی و نیروی انسانی
حوزه  کوچک  شهر های  شهرداری های  بیشتر  در 
نظافتی  امور  از  فراتر  شهرداری  تاثیرگذاری  و  عملکرد 
این  از  نمی  رود،  شهری  ساز  و  ساخت  بر  نظارت  و 
این  در  الزم  انسانی  نیروی  و  سازمانی  ساختار  رو 
آنها دارای محدودیت  انسانی  شهرداری ها و ظرفیت 
وضعیت  شهرداری ها  بیشتر  مجموع  در  است. 
قید  مناسب  نسبتا  را  شهرداری  فنی  امکانات  و 
که  داشته  اند  اظهار  شهرداری  ها   %20 تنها  و  کرده اند 
کمبود  وجود،  این  با  هستند.  روبرو  فنی  مشکالت  با 
مشترک  و  اصلی  مشکل  متخصص  انسانی  نیروی 
بیشتر این شهرهاست. به لحاظ نیروی انسانی، تنها 
از   %35 و  مطلوب،  را  خود  وضعیت  شهرداری ها   %20
کرده اند، اما  شهرداری  ها وضعیت نسبتا مناسب ذکر 
متخصص  انسانی  نیروی  کمبود  با   %45 درمجموع 
گرچه از نظر چارت و چارچوب اداری،  روبرو هستند. ا
کشور  وزارت  مصوب  چارت  از  اجبار  به  شهرداری  ها 
متفاوت  هم  با  ساختار  لحاظ  از  اما  می  کنند،  پیروی 
معماری  و  شهرسازی  تخصص  و  حوزه  نبود  هستند. 

قابل  شهرداری  برای  جدید  درآمد  ایجاد  در  محلی 
شهرداران  رابطه  این  در  که  این  جالب  است.  بحث 
از  بیشتر  سن  دارای  و  بیشتر  مدیریت  سابقه  دارای 

موفقیت بیشتری برخوردار بوده اند.
شهرداری ها  درآمدی  منابع  و  امکانات  بررسی 
به  وابستگی  میان  معکوس  رابطه  یک  که  داد  نشان 
وجود  محلی  درآمدهای  ظرفیت  و  دولتی  کمک  های 
توانمندی شهرداری در  و  ل  استقال که خود در  دارد، 
بهبود نقش محلی تاثیر عمیقی دارد. وابستگی بیشتر 
فعالیت  میزان  دولتی  و  متمرکز  منابع  به  شهرداری 
را  شهرداری  فعالیت  و  نقش  و  عمل  ل  استقال محلی، 
کرده تا تنها  کاهش می دهد و صرفا شهرداری را مجبور 
در چارچوب برنامه های مصوب و محدود از باال اقدام 

کند. 

سهم 
درآمد  های 

دولتی

سهم 
درآمدهای 

پایدار

رابطه هزینه و 
درآمد

امکانات 
**0,715*0,570----مالی

امکانات 
----*0,468**0,695-فنی

مسائل  دیگر  با  فنی  و  مالی  امکانات  رابطه   -8 شماره  جدول 

رسی بر مورد 

کوچکتر از 0,01  Sig درجه خطا یا .**

کوچکتر از 0,05  Sig درجه خطا یا  .*

آنها  تخصص  که  افرادی  که  می دهد  نشان  یافته  ها 
به  نسبت  بهتری  رابطه  بوده  مرتبط  شهردار  پست  با 
داشته  دست  باال  سازمان  های  با  شهرداران  دیگر 
که سمت قبلی  کسانی  باشند)0,025Sig= (. در ضمن 
بیشتری  سهم  بوده،  متناسب  شهردار  پست  با  آنها 
کمک  های  از سازمان شهرداری  ها و  را  از درآمد خود 
بر  عالوه   .)  =0,045Sig(نموده  اند تامین  دولتی، 
بخش  مدیریت  در  آنها،  قبلی  سمت  که  کسانی  این 
خصوصی و بنگاه های اقتصادی بوده، عملکرد بهتری 
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انسانی بهتری برخورداند)جدول شماره 9(.
مسائل سازمانی و روابط عمودی و افقی شهرداری 

با دیگر عناصر مدیریت 
رابطه شهرداران با سازمان  های مختلف و ارگان  های 
تاثیرگذار  بسیار  شهرداری  عملکرد  در  می  تواند  محلی 
که در در این پژوهش اهمیت باالی  باشد به طوری 
ارتباط مدیریت شهری در سطوح مختلف ) عمودی و 
افقی ( به عنوان یک شاخص موفقیت شهرداری مورد 
گرفته است. در این رابطه حدود 65% میزان  کید قرار  تا
را  دست  باال  سازمان  های  با  شهرداری  عملکرد  تاثیر 
شخصی  روابط  تاثیر  هم   %58 حدود  و  دانسته  زیاد 
موثر  بسیار  شهرداری  عمکلرد  در  محلی  ارگان  های  با 
دانسته  اند. همچنین رابطه مناسب شهرداری با سایر 
روند  بر  مستقیمی  اثر  شهری  مدیریت  عناصر  و  اجزا 
شهری  خدمات  کیفیت  و  شهر  مشکالت  به  رسیدگی 
حدود  شهرداران،  کل  از  رابطه  این  در  است.  داشته 
و  مناسب  بسیار  را  محلی  ارگان  های  با  رابطه   %62
با  ارتباط  این  اند؛  ارزیابی نموده  را مناسب  38% آن 
، حدود 71% بسیار مناسب و  باالدست  سازمان  های 
29% مناسب ارزیابی شده است. در مواردی به عدم 
توان  شهردار  که  شده  اشاره  باال   سطوح  همکاری 
بر عملکرد شهرداری  که  ندارد  را  نظر مسئوالن  جلب 

تاثیر مستقیم دارد.
نکته قابل توجه در این زمینه اهمیت رابطه و تفاهم 
فزاینده ای  اثرگذاری  که  است  شهر  شورای  و  شهردار 

کثریت این شهرداری  ها )66,6%(، از جمله مسائل  در ا
که  است  شهرداری  ها  این  در  اداری  و  ساختاری 
و  کرمانشاه  استان  دو  شهرداری های  در  مسأله  این 
کردستان بسیار مشهود بوده و شهرداری  های استان 
که  کمتر با این مسأله روبرو بوده    اند، به نوعی  همدان 
از هفت شهر مورد مطالعه در استان همدان، پنج شهر 
معاونت شهرسازی و معماری داشته و تنها دو شهرکم 
جمعیت و تازه تأسیس این استان فاقد این معاونت 
که پویایی اقتصادی  بوده اند. چنین به نظر می رسد 
چون  و  چند  با  مستقیمی  رابطه  شهرداری  درآمد  و 

نیروی انسانی و تخصصی شهرداری دارد.
جمعیت،  میان  که  می دهد  نشان  یافته ها    همچنین 
انسانی  نیروی  و  شهرداری  درجه  نتیجه  در  و  سابقه 
روشنی  و  مستقیم  رابطه  شهرداری  کافی  و  مناسب 
کیفیت نیروی انسانی،  وجود دارد. درجه شهرداری با 
سهم درآمدهای محلی و میزان درآمد از محل عوارض 
رابطه مستقیم داشته و به تبع آن با نسبت کمک  های 
درآمدها  کل  از  کشور  وزارت  و  شهرداری  ها  سازمان 
گرچه درآمد از محل وصول عوارض  رابطه عکس دارد. ا
اما  است،  شهرداری  درجه  تعیین  شاخص  یک  خود 
سیاسی  مراتب  سلسله  در  جایگاه  و  جمعیت  عوامل 
شهرداری  درجه  تعیین  در  مهمی  نقش  که  استان 
و  اقتصادی  پویایی  میزان  کننده  تعیین  دارند، 
رو  این  از   . می باشند.  شهر  در  ساز  و  ساخت  رونق 
نیروی  وضعیت  از  باالتر  درجه  دارای  شهرداری های 

درجه جمعیت
شهرداری

سال تاسیس 
شهرداری

رابطه با ارگان 
های باالدست

رابطه با 
ارگان  های محلی

کیفیت نیروی 
انسانی

سهم درآمدهای 
محلی

کمک های دولتی 
و منطقه  ای

------------*0,498---------**10,589جمعیت

درجه 
*0,450-*0,524*0,548----*0,462-**10,565**0,589شهرداری

سال تاسیس 
----**0,587--------*0,494-1**0,565----شهرداری

جدول شماره -9 رابطه جمعیت، سال تاسیس و درجه شهرداری با دیگر مسائل مورد بررسی

کوچکتر از Sig 0,05 کوچکتر از 0,01                *.  درجه خطا یا Sig درجه خطا یا .**
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است  فردی  منافع  راستای  در  شهرداری  برنامه های 
کاربری و مجوزهای ساخت  که در مواردی چون تغییر 
و سازی نتایج زیانباری را برای شهر به همراه داشته 

است. 
مشارکت مردمی

چنانکه اشاره شد روابط چهره به چهره و تاثیر آن بر 
عملکرد مدیران و اعضای شورای شهر یکی از مسائل 
که می تواند جنبه  های  کوچک است  اصلی شهرهای 
مثبت و منفی داشته باشد. این بررسی نشان می  دهد 
به  شهر  در  مردم  با  شهردار  دیدار  مورد  بیست  در  که 
صورت روزمره و چهره به چهره و بدون برنامه مدون 
شهرداری،  یک  تنها  و  بوده  مشخص  زمان بندی  و 
برگزار  مردم  با  شده  برنامه  ریزی  و  ماهانه  جلسه های 
ارتباط  و  آشنایی  شهرداران،    %57 حدود  می  کند. 
سازنده  و  ضروری  را  شهر  مردم  با  چهره   به  چهره 
مردمی،  مشارکت  افزایش  اند.  کرده  ذکر  مطلوب  و 
کافی از مشکالت مردم و همچنین شناخت  شناخت 
مردم از مشکالت شهرداری و تعدیل سطح انتظارات 
کمک به بهبود وضعیت شهر، از نکات مثبت  مردم  و 
است.  شده  ذکر  چهره  به  چهره  آشنایی  و  رابطه  این 
 %38 که  ارتباطات،  این  منفی  جنبه های  جمله  از 
توقعات  رفتن  باال  کرده اند،  اشاره  آن  به  شهرداران 
که در  شخصی به دلیل این آشنایی و ارتباطات است، 
مواردی باعث کاهش قدرت عمل شهرداری در اجرای 
توسط  قوانین  گذاشتن  پا  زیر  همچنین  و  قوانین 
از  ناشی  می  تواند  مساله  این  است.  گشته  شهرداری 
می  تواند  که  بوده  شهرها  این  شهری  روستا  ماهیت 
در  نماید.  ایجاد  ل  اختال شهرداران،  عملکرد  در  بعضًا 
و  تصمیم گیری  قدرت  غیربومی  شهرداران  زمینه  این 
اجرای قانون بیشتری داشته اند. بنابراین الزم است تا 
در این شهرها بر روی مسأله فرهنگی بررسی بیشتری 
گرفته و مردم و مسئولین را در ایجاد یک رابطه  صورت 
سازنده مناسب جهت پیش  برد منافع جمعی تعامل 
مردم  تلقی  موارد  بیشتر  در  توجه  قابل  نکته  کنند. 
غیردولتی  و  عمومی  نهاد  یک  مثابه  به  شهرداری  از 
نهاد  یک  عنوان  به  عمدتًا  شهرداری  و  بوده  ضعیف 

دارد.  شهرها  این  در  شهری  مدیریت  عملکرد  بر 
رابطه  شهرها  این  در  که  می  دهد  نشان  بررسی  این 
آنها عمدتا سازنده  تعامل  و  شهرداری و شورای شهر 
این  بودن  کوچک  به  توجه  با  و  شده  تلقی  مفید  و 
شهرها و وجود ارتباطات از نوع اول و چهره به چهره، 
اجتماع  و  شهرداری  پیوند  در  را  مطلوبی  نقش  شورا 
که شهردار و شورای  محلی ایفا می  کند. اما در مواردی 
شهر ، با توجه به بومی بودن شورا و برخی شهرداران، 
بر  شدت  به  دارند،  اختالفاتی  شخصی  دالیل  به 
در  است.  گذاشته  منفی  تاثیر  شهر  مدیریت  عملکرد 
را مفید و  مجموع حدود 81% شهرداران، وجود شورا 
دانسته اند.  شهر  مدیریت  و  شهر  ارتقای  راستای  در 
حداقل  که  داشته  اند  اظهار  شهرداران   %81 حدود 
در  شرکت  و  می  کنند  شرکت  شورا  جلسه  های   %60 در 
نموده اند.  ارزیابی  مفید  و  مناسب  را  جلسه  ها  این 
که از نگاه شهرداران، شورای  این بررسی نشان داده 
مدیریت  در  زیادی  اهمیت  و  نقش  جنبه  دو  از  شهر 
و  مشارکت  افزایش  اول  جنبه  است،  داشته  شهری 
با مردم )به عنوان بازوی رابط  تنظیم رابطه مناسب 
شهرداری و مردم( و انعکاس مناسب مشکالت مردم 
و  همکاری  در  دوم  جنبه  و  باشد  می  شهرداری  به 
گون  گونا برنامه  های  اجرای  در  شهرداری  با  تعامل 
اجتماعی-فرهنگی و تصویب قوانین و تبصره  ها مورد 
نیاز برای پیشبرد اهداف شهرداری بوده است. البته 
که اختالف میان شورا و شخص شهردار  در مورادی نیز 
و  نامناسب  شهرداری  نظر  از  شوراها  داشته،  وجود 
مانعی بر سر پیشبرد اهداف مدیریت و توسعه شهری 

تلقی شده  اند.
در  که  می  دهد  نشان  بررسی  این  نتایج   مجموع  در 
به   ، بزرگ  شهرهای  با  مقایسه  در  کوچک  شهرهای 
کم  و ارتباطات غالب چهره به چهره،  دلیل جمعیت 
کرده است و توانسته است  شورای شهر موفق  تر عمل 
البته  روابط مناسب  تری با شهروندان داشته باشند. 
برای  هم  را  تی  مشکال ارتباطات  از  نوع  این  وجود 
و  نظر  اعمال  جمله  از  دارد،  دنبال  به  شهرهای  این 
دادن  قرار  یا  و  تغییر  برای  محلی  نفوذ  با  افراد  فشار 
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می روند.
با  شهرها  این  عمدتا  که  می  دهد  نشان  بررسی  این 
بیشتر  در  اما  هستند.  برو  رو  مالی   تامین  توان  عدم 
تنوع  و  درآمد  سطح  ارتقای  قابلیت های  شهرها  این 
نیازمند  که  دارد،  وجود  درآمدی  منابع  به  بخشیدن 
برنامه و مدیریت نوآورانه جهت تغییر وضعیت است. 
برنامه  ریزی  و  شهرها  این  کافی  نا شناخت  مساله 
مالی  تامین  در  کوچک  شهرهای  برای  نامطلوب 
که برنامه جامع و  شهرداری  ها  بسیار تاثیرگذار است، 
ایجاد منابع جدید  و  تنوع منابع درآمد  گیر جهت  فرا
مزیت های  خلق  و  جدید  نسبی  مزیت های  اساس  بر 
موقعیت  اثر  در  گرچه  ا کند.  تضمین  بتواند  را  جدید 
موقعیت  مانند  فرد،  به  منحصر  گی  ویژ یک  یا  و  شهر 
منابع  از  است  ممکن  کوچک  شهری  مرزی،  تجاری 
امری  چنین  اما  شود،  برخوردار  مناسب  درآمدی 
قابل تعمیم به تمام شهرداری  ها نیست و بیشتر این  
منابع   از   اقتصادی  محدودیت های  دلیل  به  شهرها 
اندک و  ناپایدار درآمدی) مانند عوارض ساخت و ساز 
که  است  روشن  هستند.  برخوردار  ناچیزی  کم(  ترا و 
نبود یک منبع درآمدی پایدار، وابستگی هر چه بیشتر 
که  شهرداری به دولت و نهادهای ملی را در پی دارد 
ل و عدم اتکا و رابطه شهرداری با  خود به عدم استقال
کمیت و  تی از قبیل  سطوح محلی می انجامد. مشکال
کمبود امکانات فنی و  کیفیت زیرساخت  های شهری، 
به  شهرداری ها  اصلی  مشکالت  از  که  انسانی،  نیروی 
شمار می رود، رابطه مستقیمی با مسأله مالی و درآمد 
درآمد  و  اعتبارها  کمبود  دلیل  به  که  دارد  شهرداری 

تی آسان نیست. حل چنین مشکال
شهر  مدیران  گی  ویژ که  می  دهد  نشان  مطالعه  این 
به  دارد،  شهری  مدیریت  وضعیت  در  زیادی  تاثیر 
کار آزموده  تر و دارای  که مدیران  که شهرهایی  نحوی 
روابط قوی تر با سطوح مدیریتی دارند، نسبت به دیگر 
هستند.  برخوردار  مطلوب   تری  وضعیت  از  شهرها 
حدی  تا  که  شد  مشخص  بررسی  این  در  همچنین 
یا  و  رسمی  تخصص  دلیل  به  نه  شهرداران،  موفقیت 
کاری، مهارت  های  مدرک آنان، بلکه بیشتر بر سوابق 

که از دید شهرداران نقطه  دولتی نگریسته شده است 
ضعفی برای مشارکت مردم به حساب آمده است. 

مشکالتدسته

مالی و 
اقتصادی

محدودیت منابع درآمدی، وابستگی زیاد به منابع 
کمبود نوآوری  دولتی، بنیان  های ضعیف اقتصاد شهر، 

در بهره  گیری از مزیت  های شهر

کمبود برخی ماشین آالت، ضعف زیرساخت  هافنی

ارتباطات از نوع اول و چهره به چهره، انتظارات باالی اجتماعی
گرفتن قوانین و مقررات کنین در نادیده  سا

سازمانی 
و نیروی 
انسانی

محدودیت چارت سازمانی، اختالفات شورای شهر و 
ل سازمانی، غیر متخصص بودن  شهردار، عدم استقال

کم شهردار و استفاده از این سمت  اعضای شورا، تجربه 
کمبود نیروی انسانی  برای ارتقا به مشاغل باالتر، 

متخصص

کوچک جدول شماره 10- دسته  بندی مشکالت مدیریتی شهرهای 

نتیجه  گیری
کوچک  سکونتگاه  یک  مثابه  به  کوچک  شهرهای 
هستند،  بزرگی  مزایای  اما   ، کوچک  مشکالت  دارای 
این شهرها به عنوان یک وزنه در ایجاد تعادل توسعه 
بهینه  کنش  پرا امر  در  سیاست  گذاری  و  منطقه  ای 
جمعیت، دارای ماهیتی سازگار با محیط هستند و از 
از  همزمان  و  برخوردارند،  پایداریبیشتری  زمینه های 
بسیاری از مشکالت شهرهای بزرگ برخوردار نیستند.  
شهرهای  تعداد  افزایش  و  شهرنشینی  روند  افزایش 
نظام  در  کوچک  شهرهای  اهمیت   ، کشور  کوچک 
کرده است.  کشور بیشتر  برنامه ریزی و مدیریت شهری 
کوچک هم باشند، اما پیچیده  که  این شهرها هرچند 
کارآ و شیوه مدیریت نوین و مبتنی  و نیازمند مدیریت 
بر اصول علمی هستند. این بررسی نشان می  دهد در 
که  دارد  وجود  متعددی  مشکالت  شهرها  این  اداره 
راه  سر  بر  مساله  مهمترین  پایدار،  مالی  منابع  کمبود 
مدیریت شهری است. مسائل دیگری چون مشکالت 
کمبود امکانات فنی و  کم تخصص،  سازمانی، مدیران 
نیروی انسانی و همچنین مسائل قومی و فرهنگی از 
دیگر مشکالت مدیریت شهری در این شهرها به شمار 
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ارزیابی چالش های مدیریت شهرهای کوچک اندام از دید گروه های ذی نفوذ

با یک برنامه  ریزی صحیح، راهبردی و استراتژیک، به 
اقتصادی  برنامه  های  و  شهردار  انتخاب  در  خصوص 
موجود  پتانسیل  های  از  استفاده  با  و  واجتماعی، 
چون  پتانسیل  هایی  باشد.  همراه  منطقه،  و  شهر  در 
کیفیت باالی محیط زیست،  مشارکت باالی مردمی، 
مردم  مشکالت  و  مسائل  کمتر  دامنه  و  پیچیدگی 
رکن  یک  عنوان  به  را  کوچک  شهرهای  می تواند 
این  کند.  ح  مطر منطقه  و  شهر  برنامه ریزی  اصلی 
نقاط  دارای  کوچک  شهرهای  می دهد  نشان  بررسی 
خاص  و  ویژه  تهدیدهای  و  پتانسیل  و  ضعف  و  قوت 
و  برنامه  ریزی  به  نسبت  تا  است  الزم  و  هستند  خود 
مدیریت آنها، توجه ویژه  ای شود ، در این میان ایجاد 
از  شهر  برای  پایدار  درآمد  توسعه  و  ایجاد  زمینه های 

اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

فردی و ارتباط عمومی شهردار استوار است. بهره  گیری 
از چنین مدیرانی، به همراه مشارکت بخش خصوصی 
چه در مدیریت و چه در مراحل برنامه ریزی، می  تواند 
همچنین  بکاهد.  شهرها   این  در  موجود  مشکالت  از 
از  بهره  گیری  که  گرفت  قرار  کید  تا مورد  نکته  این 
و  شهر  مدیریت  در  خصوصی  بخش  موفق  مدیران 
پایدار،  درآمد  منبع  یک  ایجاد  برای  آنان  از  مشاوره 
می  تواند ضمن بهبود وضعیت اقتصادی این شهرها، 
کیفیت زندگی برای شهروندان در شهرهای  به بهبود 
در  شهری  مدیریت  ضعف  نقطه  بیانجامد.  کوچک 
شهرداران  برخی  نگرش  کوچک،  شهرهای  بیشتر 
موارد  این  در  شهرهاست.  این  موقتی  مدیریت  به 
کوچک به عنوان شغلی موقت و  شهرداری شهرهای 
کردن ستون سابقه شغلی و دستیابی به  تنها برای پر 

سمت های باالتر  تلقی می شود.
کوچک از جنبه اجتماعی و فرهنگی دارای  شهرهای 
را  تهدیدهایی  و  فرصت ها  که  هستند  گی هایی  ویژ
سرمایه  وجود  می کند.  ایجاد  محلی  مدیریت  برای 
روی  در  رو  و  همیشگی  روابط  و  انسانی  و  اجتماعی 
پیشبرد  برای  مناسبی  فرصت  مردم  و  شورا  شهردار، 
همین  که  حالی  در  است،  شهری  مدیریت  اهداف 
که انتظارات فراتر از قانون در چارچوب  مسأله آن  جا 
روابط قومی و قبیله ای شکل می گیرد، به نقطه ضعف 

و تهدید برای مدیریت شهری بدل می شود. 
که در این بررسی هیچ یک از شهرداران و  جالب است 
ح های توسعه  مدیران شهری به ضعف برنامه  ها و طر
شهری و مشکالت روند اجرای این برنامه  ها اشاره  ای 
اساسی  کاستی  های  از  یکی  که  مسأله  ای  نکرده  اند، 
کوچک به شمار می  رود. در بیشتر شهرهای  شهرهای 
آینده  برای  مدتی  بلند  راهبرد  و  برنامه  هیچ  کوچک 
شهر و شهرداری وجود ندارد و این خود شهرداری  ها 

کرده است. را دچار روزمرگی 
مناسبی  بسیار  ظرفیت  کوچک  شهرهای  مجموع  در 
که جهت  کشور دارا هستند  در زمینه   توسعه و آمایش 
مدیریت  و  بهتر  شناخت  نیازمند  مطلوب  عملکرد 
باید  شهر  توسعه  مدیریت  و  ریزی  برنامه  کارآمدترند. 
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