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چکیده 
بتوانندکهشوندمیآن مدیریتبرايشهرها. استیافتهاساسیتحولجهاندرشهريمدیریتامروزه،

به طور کلی مدیریت شهري به عنوان الگویی براي مدیریت و . سازندتأمینراخودساکنانآسایشورفاه
هاي شهري، اعم از شهرهاي کوچک و بزرگ و مادرشهرها، مطرح می شود. در این میانتوسعه سکونتگاه

درشهرهااینزیرا تقویتاست؛اولویتیکیافته،توسعهکشورهايدرمیانیوکوچکشهرهايبهتوجه
آن درموجودمحیطیخدمات زیستازوشدهمنجرجوامع،زندگیکیفیتبهبودبهزمینه هاازبسیاري

گرفت.انسانی، کمکوروانی، بهداشتیاجتماعی،مسائلبهبودبرايمی توانها
مدیریت شهري، شهرهاي کوچک، مشکالت، مشارکتواژگان کلیدي: 
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مقدمه  
وهابرنامهروندوجهتبزرگ،شهرهايدرنامطلوبتمرکزوشهرگراییرشدازناشیمسائلومعضالتافزایشدنبالبه

ازیکیرشد،بهروکشورهايغالبدر. یافتتغییرشهرهاوروستاهاوکوچکومیانیشهرهاينفعبهحدوديتات،مطالعا
.باشدمیکوچکشهرهايسودبهگیريجهتاي،منطقهعمرانوریزيبرنامههايسیاستمشخصوجوه

کمتروباشدمیبزرگ،شهرهايوکالنشهرهاتمشکالومسائلعمدتاًگیرد،میقرارتوجهموردشهري،مدیریتدرچهآن
.شودمیمیانیوکوچکشهرهايدرمدیریتیمشکالتومسائلبهتوجهی
ازبسیاريدرشهرهااینزیرا تقویتاست؛اولویتیکیافته،توسعهکشورهايدرمیانیوکوچکشهرهايبهتوجهامروزه

مسائلبهبودبرايمی توانآن هادرموجودمحیطیخدمات زیستازودهشمنجرجوامع،زندگیکیفیتبهبودبهزمینه ها
پیچیدگی هايویژگی ها وچارچوب ها،شهرها،اینمدیریتگرفت. بنابراین،انسانی، کمکوروانی، بهداشتیاجتماعی،

.داشتخواهدخاصی،

مفهوم مدیریت شهري
گذاردهمدیرعهدهبرکهاستوظایفیشود ومیگرفتهنظردرمانسازیکبرايکهاستاهدافیبهدستیابیروشمدیریت،

قلمدادسازمانیکمثابهبهشهرچنان چه.استانگیزشایجادونظارتریزي، سازماندهی،برنامهمعنايبهمدیریتشود.می
شهريمدیریت. داردنامشهريمدیریت کهگردداستفادهفنیازشهرامورادارهمنظوربهوآنرأسدرکهاستگردد، الزم

نظارتشدهانجامهايفعالیتبرودهدسازمانراشهريهايبرساند، فعالیتانجامبهراهاییریزيبرنامهشهر،برايباید
نماید.ایجادانگیزشامور،بهینۀبراي انجامحتیوکند

مختلفهايگروهواقشارقالبدرجمعیت ساکنزندگیوکارشرایطارتقايدرتوانمیراشهريمدیریتهدفمهمترین
کالبدي محیطازحفاظتوپایداراجتماعیواقتصاديتوسعهبهتشویقحقوق شهروندان،ازحفاظتواقتصاديواجتماعی

.دانست
شدهیلتبداقتصاديکارفرمایانتجمعبه مراکزتوسعهحالدرکشورهايدربزرگشهرهايکهاستمعتقدمیسراپراساد
نیست. روستاهاازبهترهاآندرزندگیکیفیتکهدارندقرارمتوسطیوشهرهاي کوچکشهرها،اینبینفاصلهدر. است

)1382(شیعه، 
به طور کلی مدیریت شهري به عنوان الگویی براي مدیریت و توسعه سکونتگاه هاي شهري، اعم از شهرهاي کوچک و بزرگ و 

) است که به UMPهسته فعالیت هاي بین المللی در مورد مدیریت شهر، برنامه مدیریت شهري (مادرشهرها، مطرح می شود.
)1381) و بانک جهانی بنیان نهاده شده است. (نجاتی حسینی، UNDPوسیله برنامه توسعه سازمان ملل (

توسعهدیگري چونمفاهیمارکندرمیالدي1976سالدرکهگردیدواقعتوجهموردزمانیباراولینشهريمدیریتمفهوم
قرارشهريبرنامه مدیریتعنوانبامللسازمانتوسعههايبرنامهازیکیکاردستوردرسالمشهرپروژهوشهريپایدار
)1390(پرهیزکار و فیروزبخت،.گرفت

چند نکته درباره مدیریت شهري
ر هر اندازه، کوچک یا بزرگ ارائه شود.باید الگویی از مدیریت شهري خوب و قابل تطبیق با شهرها د-1
واژه شهرداري هم به حوزه مورد عمل شهرداري و هم به مجموعه اداري شهرداري اشاره دارد و بازیگران فعال در امور -2

شهري نظیر شرکت هاي خصوصی، نیروهاي اقتصادي، مجامع و سازمان هاي اجتماعی و باالخره، همه کسانی که در شهر کار و 
اجتماعی شرکت می جویند را شامل می شود.-ی می کنند و در نقش هاي شهريزندگ
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مدیریت شهري هم به وظایف روزمره و هم به برنامه ریزي هاي دراز مدت مربوط می شود. از سوي دیگر، شهرداري به -3
یزیکی، توسعه فعالیت تصمیم گیري، جستجوي راه هایی براي توافق، توسعه همه جانبه ناحیه شهري به عنوان یک هویت ف

)97:1381هاي اقتصادي و اجتماعی که رفاه و بهبود وضعیت همه ساکنان شهر را به دنبال دارد، می پردازد. (نجاتی حسینی، 
با یک دید کلی به مسائل به صورت کالن، ریشه اي ترین مسأله مبتال به شهرها در دوران معاصر، به ویژه جان سوم، تمرکز 

ر شهرها و گسترش فیزیکی شدید محدوده هاي شهري است. در نتیجه این روند، شهرنشینی دنیاي معاصر، فزاینده جمعیت د
به خصوص در جهان سوم، دچار مسائل و مشکالت جدي شده است که اهم آن ها را می توان به شرح زیر فهرست کرد:

موج گسترده مهاجرت روستایی-
شهري شدن فقر-
در شهرهاسوء تغذیه و بیماري ها -
کیفیت پایین و غیرقابل قبول محیط زیست شهري-
ناکارایی و کمبود کمی و کیفی مسکن-
)100:1381کمبود شدید تأسیسات و زیرساخت هاي شهري (نجاتی حسینی، -

مدیریت شهري در جهان
ساکنانآسایشورفاهتوانندبکهشوندمیآن مدیریتبرايشهرها. استیافتهاساسیتحولجهاندرشهريمدیریتامروزه،

وهاانواع برنامهموفقیتدررانقشمهمترینوشدهوسیعیتشکیالتدارايجهانامروزمدیریت شهري. سازندتأمینراخود
، تفریحزمین،کاربريمسکن،، عمومیرفاهدر شهر،مروروعبورجریان، جمعیتنیازرفعهمچنینوشهريتوسعههايطرح

متحول به کّلی، مدیریتعلمپیشرفتسایۀدرشهريمدیریت. داردعهدهبرهاآنو امثالزیربناییتأسیساتتصاد،اقفرهنگ،
هستندشهرمختلفاقشارگزیدهبرآنان. هستندشهريزیستشرایطدراعتدالبرقراريمدافعشهريشوراهاي. استگردیده

شهرشوراهاياعضاي. ندبیندیششهرتعالیورشدهايزمینهگسترشوانهاي آننیازمنديرفع، مردمنیکبختیبربایدکه
ونشینندمییکدیگرکنارشهر درمردموشهرهايارزشارتقايوحفظجهتدرومردممختلفاقشارعنوان نمایندگانبه

برند.میپیشبهراشهرهاامورادارة
تعییناهدافها،آنرفعکهاستاز مشکالتیگشاییگرهآمد،کهگونههمانخود،مدیریتدرحوزةشهرمدیراناصلیوظیفۀ

.سازدمیمحققراشهرهايبرنامهدرشده
(شیعه، . نمایدتسهیلراهاتحقق برنامه،شهرهاعمومیمنافعحفظضمنکهگیرند،پیشدرراهاییسیاستبایدآنان

1382(

مدیریت شهري در ایران
وخورشیدي1286سالدر. استکردهرا طیسالهصدراهیتقریباًخود،امروزيمفهومبهایران،دريشهرمدیریتقوانین

تصویب بهوالیاتوایاالتتشکیلوایالتیهايانجمنبلدیه،قانونسهوقت،مجلس شوراياولینگشایشازپسسالیک
وقتدولتپیشنهادبهاز چهار سالببرند، بعدپیشازرااريکبتوانندکهآنازقبلنیزبلديهايانجمن. رسیدوقتمجلس

منحل گردیدند.
ومعابرتعریض1311سال  در. رسیدتصویببهشهرداريبهآننامتغییروبلدیهقانوننیزخورشیدي1309در سال 

پیشنامۀآیینتصویب1318سالشهر، دردرشکلیو دگرگونیتهرانجدیدنقشه،1316سالدرکهن،دیوارهايتخریب
الیحۀ1331در سالشهر،انجمنوشهرداريتشکیلقانونیالیحهتصویب1328سالدرها،در گذرگاههاساختمانآمدگی

سالدرسازي،وخانهشهرسازيهايبرنامهاجراياراضی برايتملکقانون1339سالدرتهران،مواتاراضیثبتنونیقا
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تهران،طرح جامع1345سالدرآپارتمان ها،تملکقانون1343سالدرزمین،ومعابرو تعریضتوسعهقانوناصالح،1342
رسید.وقتهايتصویب مجلسبهتهرانشهرگسترشبرنظارتقانون،1352سالدر
قانونآنجايبهویافتتغییرو والیاتایاالتتشکیلقانونبرمبتنیکشوري،تقسیماتوادارينظام،1316سالدر

ستاندار،اتوسطدهستانوبخششهرستان،استان،مراتبسلسلهقانون،براساس این. رسیدتصویببهکشوريتقسیمات
انجامبهفرماندارنظرزیرودولتی بودنداداراتمنزلهبههاشهرداريقانوناینطبق. درآمداجرابهدهداروفرماندار، بخشدار

عمرانوشهرداريمسئوالنآشناییو عدمهاشهرداريمالیضعف درتوانعلتبهنیز1312سالتا. ختندپردامیوظیفه
قانونیابزارها نیز اولینخیابانومعابرتوسعهواحداثقانون.شدنمیمعطوفشهرهاکالبديکیفیتبهتوجه کافیشهري،

شهرداريبهمربوطقوانینتدریجیاصالحبرعالوه،1357تا1323سالشد. ازمیمحسوبهاشهرداريفعالیتدر زمینه
ایرانشهريمدیریتچرخهوقت بههايدولتتصمیماتاساسبرجدیديرسمینهادهايوعناصرشهر،هايو انجمنها

و دفاتر فنی اهشهردارياتحادیهو شهرسازي،مسکنوزارتو بودجه،برنامهسازمانازبایدهاآنرأسدرکهشدندوارد
استانداردها نام برد.

انجمناگر چه. رسیدتصویببهو مقرراتیقوانینها،شهرداريمدیریتوکارزمینهدرنیزاسالمیانقالبازبعددوراندر
هاانجمناینفعالیتعمالًولیبود،هاشهرداريدرکنارمتناوبصورتیاسالمی بهانقالبازقبلدوراندرنیزشهريهاي

)1382(شیعه، .گردیداسالمی آغازانقالبازبعدسومدهۀازروستاوشهراسالمیشوراهاينامباوقانونیبراساس ضوابط

کوچک شهرهايمفهوم
مورد دراطالعاتبودنمحدودآندالیلازکهشودمیتأکیدجمعیتیاندازهبربیشترکوچکشهرتعریفوتعییندراصوالً
مقتضیات وشرایطبهتوجهبااي،منطقهودر هر کشورکوچکشهرتعریف. استشهرهااینوخصوصیاتهاگیویژدیگر

.استمتفاوتاجتماعیواقتصاديجمعیتی،
. شده استارائهجمعیتیمعیارمبنايبرکوچکشهرازگوناگونیتعاریفعمرانیهايبرنامهوتوسعههايطرحدرایراندر
) که 1362-1366انقالب (ازبعدتوسعهاولبرنامهدروایراناسالمیجمهوريسرزمینآمایشطرحران،ستیگزارشدر

(رضوانی، گلی و . شدندگرفتهنظردرکوچکشهرهايعنوانبهنفرهزار25تاهزار5بینشهرهاينگردید،عملیآناجراي
)1386اکبریان رونیزي، 

هزار نفر به عنوان شهر کوچک 50عیارهاي ارائه شده از سوي سازمان ملل، شهرهاي زیر در طرح کالبدي نیز به تبعیت از م
)1392قلمداد گردیده است. (نظریان و بهارلویی، 
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بررسی جمعیت شهرهاي ایران، (حرفتی و خاکباززاده)

لزوم توجه به شهرهاي کوچک
عواملازناشیامرکه ایناستبودهروبروفراوانیچالش هايباايطور فزایندهبهایراندرشهريمدیریتاخیرهايدههدر

است. (قنبري، موسوي، سعیدآبادي، باقري کشکولی و متعدديحقوقیومالیاجرایی،فرهنگی، سیاسی،اجتماعی،گوناگون
)1390یامینی، 

حوزه باعملکرديپیونددروچککایجاد شهرهاي» عملکردهاي شهري در توسعه روستایی«راندینلی با طرح رهیافتی به نام 
غیره،وکشاورزيو تجاري کردنخدماتعرضهکردن،صنعتیبه اقتصاد،بخشیدنتنوعتادادقرارمحورراروستایی

مدیریت توسعه را برآورده سازد.وسازماندهی
هايفعالیتوشهريجمعیتزتري امتعادلتوزیعوبگذارندتاثیرکوچکرشد شهرهايدرهستندقادرهادولتوينظراز

بوده، برپایینبهباالازسکونتگاههامراتبیسلسلهکردن خألپربهمعتقدراندینلیبنابراین،. نماینداقتصادي ایجادتولیدي
دولت تأکید دارد.طرفازهاگذاريسرمایهراهبرديتوزیع
داندمیاجتماعیتعادلورشد اقتصاديایجادوضاییفتوسعهبرايمناسبیرا روشمتوسطوکوچکشهرهايتوسعهرودل

سوق داد. (زیاري، رضایی و متوسطوکوچکسمت شهرهايبهبزرگبسیارشهرهايازراهاسرمایهکه بایداستمعتقدو
)1393مسعودي راد، 

جهت و روند برنامه ها و به دنبال افزایش معضالت و مسائل ناشی از رشد شهرگرایی و تمرکز نامطلوب در شهرهاي بزرگ،
مطالعات، تا حدودي به نفع شهرهاي میانی و کوچک و روستاها و شهرها تغییر یافت. در غالب کشورهاي رو به رشد، یکی از 
وجوه مشخص سیاست هاي برنامه ریزي و عمران منطقه اي، جهت گیري به سود شهرهاي کوچک می باشد. از دیدگاه آن ها، 

حد مطلوب یا اقتصادي رشد کرده اند و چون نیروهاي اقتصادي قادر به مهار رشدشان نیستند، لزوماً شهرهاي بزرگ بیش از 
باید سیاست هاي عمدي جهت تمرکززدایی مکانی و حمایت از مراکر شهري کوچک و متوسط پیگیري شود.

کمترومی باشدبزرگ،شهرهايوکالنشهرهامشکالتومسائلعمدتاًقرار می گیرد،توجهموردشهري،مدیریتدرآن چه
.می شودمیانیوکوچکشهرهايدرمدیریتیمشکالتمسائل وبهتوجهی
ازبسیاريدرشهرهااینزیرا تقویتاست؛اولویتیکیافته،توسعهکشورهايدرمیانیوکوچکشهرهايبهتوجهامروزه

مسائلبهبودبرايمی توانآن هادرموجودمحیطیات زیستخدمازوشدهمنجرجوامع،زندگیکیفیتبهبودبهزمینه ها
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پیچیدگی هايویژگی ها وچارچوب ها،شهرها،اینمدیریتگرفت. بنابراین،انسانی، کمکوروانی، بهداشتیاجتماعی،
)1393(زیاري، رضایی و مسعودي راد، . داشتخواهدخاصی،

به صنعت،بخشرويبرهاو سرمایه گذاريرشدهايقطبایجادپایهبرو اقتصاديايمنطقهتوسعهبهنگرشایراندر
گردید. انقالب موجبازقبلوچهارمسومعمرانیهاياز برنامهبعدخصوص

غیرهتبریز وواصفهان،مشهد،تهران،یعنیبزرگ؛جغرافیایی شهرهايمحدودهدرشهريمنطقهپیدایشطی دهه هاي اخیر
بودنباالنیزوشهرهاگونهجمعیت اینبا افزایش. آوردپدیدراهاگذاريو سرمایهجمعیتبسیارتمرکزهمچونمسائلی

گردید. (ضرابی و مواجهشهريتسلطوپیدایش تقدمباشهرينظاماستان،جمعیتکلبهآن ها نسبتجمعیتتعداد
)1388موسوي، 

یکازآن هاجمعیتیحجموتوزیع فضاییزیستی،هايکانونمارشونداشتهمراتبیسلسلهعملکردشهريشبکهایران،در
است.تحولحالدرتمرکزگراییجهتدرهمچنانشهريشبکهوکندنمیتبعیتمراتبیسلسلهکارکردينظام

معدوایراندرجدیدشهرهايگزاف احداثهزینهوآنازناشیمشکالتوبزرگشهرهايحدازبیششلوغیبهتوجهبا
شهر مادربربیشترفشاروتمرکزگراییبهمنجرمدتدرازدرخودکهاقماريشهرهايآن ها و همچنین تقویتکاملموفقیت

ایجادمنظم،شهريیک شبکه تقویتوکشورمناطقهمهتوسعهوتمرکززداییجهتها،ایدهبهترینازیکیشود،می
شعارتحققبامستعدوکوچکشهرهايتقویتوتوسعهبه1400ایرانحطرمنظور، درهمینبه. باشدمیکوچکشهرهاي

است.گرفتهقرارتوجهمورداسالمیشهرنیک1400با ایجاد 1400ورود ایران به 
منطقهتوسعهباآن هاارتباطوو مکزیک،سوزایلندمالی،جاوه،منطقه4درکوچکشهرهايمطالعهباتیتوسوهیندریک

منطقهتوسعهنیزوآنهاپیرامونروستاییمناطقتوسعهدرکوچکمفید شهرهاينقشبهنبایدکهرسندمینتیجهاینبهاي
قرارتوجهموردنیز بایدحاکماقتصاديوسیاسیشرایطوشهرهااینپیرامونیمنطقهتوسعهمیزانوسطح. عمومیت داداي

است. (سرایی و مهمبسیارکوچکشهرهاياي توسطتوسعهمفیدنقشايایفقابلیتدرايمنطقهشرایطاینبنابر. گیرد
)1386اسکندري ثانی، 

)1391شفیعی، سکونتگاهی (ابراهیم زاده، طیبی وتوسعهویابیسازمانهاينظریهدرکوچکشهرهايجایگاه
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ومراتبیسلسلهتوزیعهمزمانتحلیل-
آنهافضاییالگوهاي

بهآنکاربردوهاآنفروضبودنساده-
مرحله6ازنظریهتکامل(نظريلحاظ

شده استتشکیل
سکونتگاهمراتبسلسلهبودنمتفاوت-

انه:گسهدر اصول
اداريوو نقلحملبازاریابی،

درواقعینظمیکبهتوجه-
سلسلهوجودجهان یعنی

و نشانسکونتگاههامراتب
توسعه برايهاآناهمیتدادن

اقتصادي
هايمکانازمکانییکتا-

درشدهرتبه بنديمرکزي
رشد ونیاید،به وجوداقتصاد
توسعه

با شهرهايتاسمترادفعموماًمرکزيهايمکان
هايجامعهمراکزي برايصورتبهکهکوچکی

کاالهايهاآنبرايکنند ومیخدمتايناحیه
.می آورندفراهماساسی
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ايشیوهاي،منطقه-فضاییتحلیلیبا-
دهدمیدستبهراهاتعیین سکونتگاهاز

موثربطورتوانندمیهاسرمایه گذاريکه
هاآندرکاراترو

.شودیابیمکان

شکافکردنکمدرراايمنطقهاقتصاد-
.بیندمییکپارچهروستاوبین شهر

مراتبسلسلهیکبهدستیابی-
بهخدماتمراکزیکپارچه از

ازدامنه وسیعیکهطوري
زیادي ازتعدادبرايعملکردها

هاآنتمامیوجودبدونمردم
.گرددفراهمهر سکونتگاهدر

باروستاییهايعرصهتوسعه-
میانیوکوچکتقویت شهرهاي

.پذیر استامکان

هايو فعالیتهازیرساختوکوچکشهرهاي
دارندخوددرو بالفعلبالقوهطوربهکهمولدي

درتوسعهبرانگیختنمهمی درنقشتوانندمی
چونصورتبدینایفا کنند.روستاییعرصه
راشهريعملکردهايمراکز روستاییتمامی

ظهورندواسطهبهکوچکشهرهايداشته باشند،
بهروستایی دارندنواحیویکدیگرباکهو ارتباطی

کارمحورنواحی روستاییبااتصالیحلقهعنوان
.گیرندمیاي قرارمنطقهتوسعهدر
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سعه
تو

سرزمینیکدرمکانیاقتصادگسترش-
:استايمرحله4فرایندشامل یک

محلیمراکزباصنعتیپیشمرحله-1
مراتبسلسلهمختلف بدون

ظهورباهمراهشدنصنعتیمرحله-2
وسیعايحاشیهبامرکز قويیک

درفرعیمراکزظهوروصنعتیبلوغ-3
ايحاشیهباهمراهاصلیکنار مرکز

پرقدرت
بهرسیدنوايمنطقهاقتصادادغام-4

ايمنطقهدرونهايحداقل ناموزونی

بهمرکزشکافکردنکمتر-
تعادلایجاددرو سعیحاشیه
فضایی

عدالتوکارااهدافتحقق-
برنامه ریزي

استعدادهايپراکندگیایجاد-
رشد

سلسلهازنظامیبهرسیدن-
عنوانبهشهريمراتب توسعه

بستر

کوچک دارايشهرهايالگوایناولمرحلهدر-
درهیچ نقشیولیبودهمحلیقدرتحداکثر
نداشتهايمنطقهوملیتوسعه
تغییر منفعالنهوانگلیرشددارايبساچهواست

.هستندروستااز

بهشهرهاي کوچکالگو،سومودوممراحلدر-
تنزلبیشتریننواحی روستاییوگرایندمیضعف

.شوندمیپذیرارا

شهرهاي کوچککهاستآخرمرحلهدرنهایتاً-
وشهرهاي بازیابندمراتبسلسلهدرراخود

.می شودکشیدهنیزحاشیهبهتوسعه
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شدنصنعتیاقتصادي،رشدازانتقادبا-
شهري،بزرگزمرکچنددرآنو تحقق

توسعهفضاییبعدراهبردرشد وقطب
ملی،سطحدرسه

اگروپولیتنرهیافتشهري،وايمنطقه
.شودمطرح می

توسعه ازمدلیپایه،نیازهايبرتاکیدبا-
رشدآناولیههدفکهشودمیپیشنهاد

اجتماعیتوسعهبلکهاقتصادي نیست
.است

ییروستاتوسعهبهکشاورزياقتصاددر-
بهراروستاییریزيبرنامهوتوجه دارد

مردممشارکتبهمتکیصورت نامتمرکزو
.داندمیمحلیبر خصوصیاتمبتنیو

روستایینواحیچهرهتغییر-
زندگیعناصرطریق انطباقاز

هاينابسامانیکاهش-
توسعهدر مسیراجتماعی

توانمندسازيآرمانینتیجه-
يانرژآزادسازيجمعی براي

توسعهبهبراي گذاراجتماعی
بهکشاورزيهايفعالیت-

غیرکشاورزيهافعالیت
شهري-روستانواحیاتصال-
ايمنطقهشبکه ارتباطیبه

ومنطقه ایستتوسعهدیدگاههايازسومشکل
توسعهرشد) وشهري (قطبنقد، توسعهدر

توسعهدو دیدگاهاینوسطاست. حدروستایی
امکانبرايحالتو بهترینستاشهري-روستا
.هستندکوچکنظریه، شهرهاياینتحقق

نفش شهرهاي کوچک
وواحدهاي مسکونیکمبودبهمربوطمسائلظهورتوسعه،حالدرکشورهايبزرگشهرهايسریعرشدبااخیرهايسالدر
شهرهاي پویاییبرتأکیداساسبرتوسعههايریزيبرنامهاندکردهپیشنهادمحققانازايعدهبیکاري،میزانرفتنباال

نهاییمقصدبزرگشهرهاياساسی،نیازهايدیگروو تربیتتعلیمشغلی،امکاناتوجوددلیلبهزیراشود،تهیهکوچک
درمعتقدندتوسعهامردرکوچکشهرهاينقشنظریهطرفداران. استکوچکشهرهايمهاجرانوروستاییبیشتر مهاجران
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کوچکشهرهايبزرگ،شهرهايجايبهویافتهتغییرمهاجرتیمسیرهايکوچکشهرهايدرنیازهاقبیلاینتأمینصورت
بود.خواهدروستاییمهاجرانمقصد نهایی

در زمینهخدماتیوداشتهعهدهبرروستاهارشدرونددر» روستاییرشدمراکز«عنوان بهمهمیبسیارنقشکوچکشهرهاي
و تحصیل،آموزشیامکاناتهمچونشهريخدماتکشاورزي،آالتماشینوکودمانندکشاورزي،نهادهايتامینبازار،ایجاد

آورند. میفراهمخودروستاییحوزهبرايراآنمانندوپزشکیهايمراقبت
میمنطقه ايریزيبرنامهنهزمیدرباربراي نخستینراروستاییتوسعهباهاآنارتباطوکوچکشهرهايجانسون، موضوع

شهرهايوجودبزرگتر،اقتصاد شهرهايباوشهرهااقتصادباروستاهااقتصادادغامبرايکهکندمیمطرحچنینوبیند
است.ضروريکوچکتر

سعه توکهرا) پایینازسیاست(پایینازیافتهاشاعهشهرنشینیملی،توسعهدرکوچکشهرهاينقشتبییندرهنسننیل
آن هدفکهاستدانستهتوسعهحالدرکشورهايتوسعهجهتعملیومیسروسیلهدارد،بردررامیانیوکوچکشهرهاي

)1386است. (رضوانی، گلی و اکبریان رونیزي، آنانزندگیمجاورتدرروستاییاندكنیازهايرفعبهکمک
. گردندمتمرکز میبزرگشهرهايدرمعموالًومی شوندپخش نامساويطوربهتوسعهحالدرکشورهايدرامکانات رفاهی

ازشهروندان،همهدر دسترسبایدبهداشتیامکاناتوو تربیتتعلیمهمچونتسهیالت عمومیاجتماعی،عدالتنظریهمطابق
گرفته الهاممرکزيانمکتئوريازکسانی کهتفکردر. باشدداشتهقرارکنندمیزندگیمناطق روستاییدرکهکسانیجمله

روستاییمناطقبهخدماتیچنینارائهمناسب برايمکان هايعنوانبهکوچکشهرهايآن ها،شرطقید وبیمجریانواند
و داراي می باشندو بزرگمیانیبه شهرهاياتصال روستاهاحلقهکالمیکدرکوچکشهرهاي. گرفته اندتوجه قرارمورد

.دارندنقشتوسعه روستاهادرشکبدونکهتندهسمؤثريکارکردهاي
جریانوو خریدنحوهمصرفسرمایه،جریانبازارها،انواعطریقازکهاقتصاد است،کوچکشهرهايدیگرکارکردهايازیکی

بهزیربناییخدماتبه خصوصوخدماتارائهکوچک،شهرهايدیگرمهمهمچنین کارکردهاي. یابدمیعینیتدرآمد
میزاننقل،وحملقدرتسایر کارکردها،کوچک،شهرجمعیتباخدماتاینمیزان. باشدخود مینفوذحوزهستاهايرو

به می تواندکوچکشهربهنزدیکیدلیلبهروستایو.داردمستقیمارتباطهادولتتصمیمباالخرهوحوزه نفوذجمعیتدرآمد
کند.فادهاستموجودبهداشتیدرمانیامکاناتازراحتی

و باشودبهره مندکوچکشهرهايخدماتازمی تواندنقل منظموحملشبکهومواصالتیراه هايطریقازروستایی
برايکه روستائیانشودمیدیدهمناطقازبعضیدر. دهدادامهبه زندگیخودروستايدربیشتراطمینان خاطرودلگرمی

کوچکشهرهايبهراه هاي مناسبایجادباکهحالیدرهستندبزرگترشهربهاز مراجعهرناگزینیزخودروزانهمایحتاجتأمین
)1392(نظریان و بهارلویی، .کردنامطلوب جلوگیريپدیدهاینازتوانمی

نفوذ روستاییتحتناحیهدرتوسعهوتقویتوانتقالنمود،بیانتوانمیکوچکشهرهايبرايکهنقشیترینمهمشاید
وتوسعهو قابلیت هاياستعدادهابه کارگیريدرراخودخاصعملکردشهرها،اینازیکهردهدمیامکانکهنقشی. باشد

باشندشهري- روستاپیوندبرايمناسبتوانند ابزاريمیشهرهاگردند. اینموجبناحیهدرروستایی–شهريشبکهتحرك
افزایشبهامراین. گیرندعهدهبرراشهريسلسله مراتبباالترسطوحوروستایینواحیبینواسطحلقهیکنقشکه

اینکارگیريبهمنطق. می کندکمکحومهوشهربینمشارکت اقتصاديوحومهوشهربینکاالمبادلهکشاورزي،تولیدات
:استزیراز نیازهايناشیشهري–روستاپیوندهايبهبودبرايشهرها

بازاررشد اقتصاددرشهري–روستاییپیوندهاياهمیتکوچک،شهرهايبرنامهمنطقترینکنندهقانعوترینجذاب. 1
استکشاورزي

کشاورزينهادهايبرايبازارهادسترسیبهبودبهنیاز. 2
کشاورزيمازادکارنیرويبراياشتغالزمینهایجاد. 3
کشاورزيکاالهايبرايبازارایجاد. 4
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درکشورصنعتزدائیتمرکزيبرامکانیایجاد. 5
توسعهنظري راهبردهايهايپایهواقعدرشود،میبرشمردهکوچکشهرهاينوعاینبرايکهمتعدديعملکردونقش

را هاسکونتگاهایناز اهمیتهاییجنبهکوچکشهرهايطرفداران. دهدمیتشکیلرامتعادلومتوازنسکونتگاهیالگوي
نیزوسکونتگاهیمنسجمسلسله مراتبایجادبروکنندمیمطرحروستاییتوسعهدرايمنطقهخدماتمراکزعنوانبه

توسعهپیشتازنهاديساختاروتولیدنظرازکوچکشرایط شهرهايآن هانظردارند. بهتأکیدپایینبهرخنهوتوزیعاثرات
میمحسوببزرگشهرهايدرفعالیتوجمعیتحدازبیشاز تمرکزجلوگیريبرايعاملیواستايمنطقهوروستایی

)1388گردد. (نصیري، 

مشکالت مدیریت شهري در شهرهاي کوچک
- شهر. داردوجودآن هابراي ادارهفراوانیگرفتاري هايهستند،شهرکهآن جاازباشند؛کوچکاندازههرکوچکشهرهاي«

اداره نشود،فراهمآناداره برايکافیامکاناتواگر ابزارواستهپیچیدپدیده اي-باشدهمجمعیتکموکوچکهر چند
(زیاري، »بودخواهددشوارترهستند؛متخصصانسانینیرويوسرمایهاز امکانات،مملوکهبزرگشهرهايازبه مراتبآن

)1393رضایی و مسعودي راد، 
مهاجرت ها در گروي توجه جدي به مشکالت شهرهاي کاهش مشکالت شهرهاي بزرگ، متعادل کردن شبکه شهري و کنترل 

کوچک است. همه این اهداف زمانی محقق می شود که مشکالت شهرهاي کوچک، کم جمعیت، دور افتاده و محروم شناسایی 
شده و مدیریت شهري همراه با مشارکت مردمی در این شهرها، تقویت شود. زیرا در صورتی که این شهرها به توسعه الزم 

نیابند، خود به سکوي پرشی براي مهاجران جدید بدل خواهند شد. در ایران با اجراي سیاست تبدیل روستا به شهر، دست 
بسیاري از نقاط روستایی به ویژه در دو دهه اخیر به شهر تبدیل شده اند. اما باید توجه داشت که بدون توجه به عنصر مدیریت 

د توانست نقش خود را در توسعه منطقه اي و ملی به خوبی ایفا کنند. مدیریت کارآمد در شهرهاي کوچک، این شهرها نخواهن
شهري در این شهرها با مشکالت عدیده اي دست و پنجه نرم می ند. مهم ترین عوامل تأثیرگذار در مدیریت شهري در 

ت می تواند عملکرد شهرهاي کوچک، شهرداري و شوراي شهر هستند که با مشکالت گوناگونی مواجه هستند و این مشکال
مدیریت شهري را تحت شعاع قرار دهد. براي رسیدن به اهداف توسعه باید این مشکالت شناسایی شده و در جهت رفع آن ها 

اقدامات اساسی از جمله بهره گیري از مشارکت هاي همه جانبه مردم صورت گیرد.
منتشر شده است، 1998در حال توسعه، که در سال رونالد مک گیل در مقاله اي تحت عنوان مدیریت شهري در کشورهاي 

تفکر موجود درباره مدیریت شهري در  شهرهاي بزرگ و کوچک کشورهاي در حال توسعه را مورد بررسی قرار داده و بر 
اهمیت استراتژیک توسعه شهري، متمرکز شده است. بنابراین مدیریت شهري باید به وسیله پایین ترین سطح حکومت 

ر اداره شود. همچنین مدیریت شهري باید از یک طرف، برنامه ریزي براي تأمین و حفظ تأسیسات و خدمات صالحیت دا
شهري را جستجو کند و از طرف دیگر اطمینانی را به دست آورد که حکومت محلی از نظر تشکیالتی و مالی، وضعیت و حالت 

لش هاي مدیریت شهري و توسعه سازمانی متمرکز شود.مناسبی دارا است. استراتژي مدیریت شهري نیز باید بر روي چا
، مواردي از قبیل کمبود منابع درآمدي در شهرهاي »مشکالت مدیریت شهرهاي کوچک«معصوم نیز در مقاله اي با عنوان 

باالي کوچک، عدم مشارکت شهروندان در امور شهري و انتظارات و توقعات باالي آن ها از مدیریت شهري و انتظارات و توقعات
آن ها از مدیریت شهري، عدم وجود واحد فنی و عمرانی براي کنترل فعالیت هاي عمرانی و شهرسازي و عدم درك صحیح 
مدیران از طرح هاي شهري را به عنوان مهم ترین مشکالت مدیریت شهري در شهرهاي کوچک ذکر می کند. (ابراهیم زاده و 

)1393فاطمی نژاد، 
می آن هادررامنابعوتأسیسات، سرمایهتجهیزات،ازانبوهیباشیم؛داشتهبزرگشهرهايدروجودمامکاناتبرمرورياگر

براياندکیمالیمنابعشهريمدیرانوگریبانندبهبیکاري دستواقتصاديرکودبامیانیوکوچکشهرهايمقابلدریابیم؛
درزندگیهمچنین،است؛بستهعمرانیطرح هاياجرايورسانیخدماتدست شان برايودارنداختیاردرشهرهااداره این
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ونوید نمی دهدآنهاساکنانبهراآینده درخشانیتوسعه شان،چشم اندازواستبی بهرهتحركونشاطشور وازشهرهااین
است. کاهشحالدرروزبهروزهم،جمعیت شان

مسائل ازناشیالف) مشکالت: کردتقسیمدستهدوبهمی توانراانیمیوکوچکشهرهايدرمدیریت شهريمشکالتریشه
)1393(زیاري، رضایی و مسعودي راد، .منطقه ايوملیکالنمسائلازناشیب) مشکالتمحلی؛

محلیمسائلازناشیمشکالت
این کهآنوداردمشخصیانهکوچک نششهرمدیریت: «دولتیعوارضبهشدیدوابستگینتیجهمالی: درمنابعوجودعدم. 1

کمک هاياگراست؛کردهخرجنیزداشتهراآن چهتمامونه بودهوامدارهشتشهموارهندارد،بساطدرهیچشهر،ادارهبراي
می کوچکشهرهايشهرداري هايازبسیارينباشد،کشوروزارتبالعوضکمک هاياستانی وقالب اعتباراتدردولتی،

.کنندتلقیشده،تمامراخودتبایست مأموری
ایجادمحدودیتآنقدراین مسئله. استمالیمنابعکمبودمیانی،وکوچکشهرهايدرشهرداري هااشتراكوجهبیشترین

پولداشتندلیلبهتنهاشهرهاي شاناموراداره مطلوبدرراشهرداري هاسایرموفقیتشهرداران،ازبرخیاست کهکرده
بس.ودانندمیفراوان،

سطحدرمیانیوشهرداري هاي کوچکمشکالتازدیگریکی: «شهريحهايطراجرايجهتمستقلمتولیسازماننبود. 2
یاجامعطرحآن کهبامتوسطوکوچکاز شهرهايبسیاري. می شودمربوطآن هاسازمانیوتشکیالتیمسائلبهمحلی،
طرح پیشنهاديپروژه هاياجرايوهدایتدررو،اینازندارند؛عمرانیاداريرسازي یاشهمعاونتامادارند؛اختیاردرهادي
بخش اعظموهستندفنیومتخصصکارمندانفاقدمیانی،وکوچکشهرداري هايهمچنینخود، ناموفق اند؛توسعههاي

.می دهندتشکیلصنفیکارکنانراآنهانیروهاي
باشهراسامیمیانی، شورايبعضاًوکوچکشهرهايدر: شهرهاایندرمدیریتیابقهسبدونشهريمدیرانانتصاب. 3

اعضايشهرهاایندر. می باشدشهرشورايامور شهريادارهدرمتخصصافرادنبودآن هامهم ترینکهمشکالتی روبه روست
شهرياموربهراجعچندانیاطالعکهشوندمی انتخابریش سفیدبه اصطاح،ومعتمدافرادمیانازمعموالًشهر،شوراي
)1393است. (زیاري، رضایی و مسعودي راد، شدهشهرهاایندرشهر،شورايباعث ناکارآمدياینوندارند

ملیسطحازناشیمشکالت
اقداماتازنشأت گرفتهمتوسط، عواملوکوچکشهرهايشهريمدیریتبرايمشکل زاییدردرونیومحلیعواملبرعالوه

.نیستندبی تأثیرآن هاوضعیتدرنیزملیومنطقه ايتصمیماتو
ازملی،کالنجانب برنامه هايازمشکلمهمترینشاید: «ملیکالنبرنامه هايدرمیانیوکوچکشهرهايبهبی توجهی. 1

توجهموردمتوسط،وکوچکشهرهايازتوسعه، حمایتسومبرنامهدر. می شودناشیاجتماعی- اقتصاديتوسعهبرنامه هاي
ازحمایتزنجیرهونشدهنظرگرفتهدرشهرهااینبرايمناسبیجایگاهبرنامه اقدامات،واجراییراهکارهايدراماگرفت؛قرار

نظاممتوسط دروکوچکشهرهايجایگاهتعیینعدممی شود،مطرحراستاایندرکهدیگرمشکل. نشده استکاملآن ها،
متوازنرابطهونیستمناسبی، برخوردارساختارازحاضرحالدرنظام،این. استکشورتگاهیسکونشبکهیالسله مراتبیس
نمی خورد.چشمبهآناجزامیانمتعادلی،و
درانیسازمواداريتمرکز سیاسی،: «شهراموردرشهروندانندادنمشارکتوپایینبهباالازاستراتژيوتمرکزگرایی. 2

وتصمیم گیرينظامازتمرکززدایی. آن هاستناکارآمدي مدیریتوکوچکشهرهايتحولوتوسعهجديموانعازکشور
شهرهايگیرد. درقرارتوجهمورداستالزممحلی،سطحدرمشکالترفعکه براياستراهکارهاییازکشور،برنامه ریزي

تصویبسطح ملی،درسیاستگذاري هاواستپایینبهباالازبیشتر،رنامه ریزي،باستراتژياین کهدلیلبهمتوسطکوچک و
شهرياموربهنسبتومی کنندشهرها دخالتاموردرکمترشهروندان،می آیند،دراجرابهشهرهاگونهاینبرايومی شوند
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واستشهريظرفیتحذفمثابهبهداريشهرازشهروندقطع ارتباطومردمیمشارکتقطعدرحالی کهبیگانه اند؛خود
.دهدکاهشراشهريمعضالتازبسیاريمی تواندشود،انجامدرستیاگر بهعمومیافکارمساعدسازي

تهران،درویژهبهوشهر بزرگچنددرسیاسیواجتماعیاقتصادي،تمرکز: «امکاناتوخدماتتخصیصدرنابرابري. 3
سطحدرنابرابريوناعدالتیاین. استکشور گردیدهشهرينقاطدرجمعیتیواقتصاديشدردرنامتعادلیتوزیعموجب

استانداردهايبازیاديفاصلهصنعتی،فعالیت هايواقتصادينظرمتوسط ازوکوچکشهرهايکهشدهباعثمنطقه اي
است. (زیاري، رضایی و مسعودي راد، کردهمواجهمشکلباشهرهاایندرراشهريفرایند، مدیریتاین. باشندداشتهشهري
1393(

مفهوم مشارکت
مشارکت به معناي به «واژه مشارکت از حیث لغوي به معناي درگیري  و تجمع براي منظور خاص می باشد. در تعاریف دیگر 

داده شده است، کار گرفتن منابع شخصی به منظور سهیم شدن در یک اقدام جمعی است. برخی از تعاریفی که از مشارکت
مشارکت را یک کنش اجتماعی می دانند.

اوکلی که گرایش خاصی به ابعاد کاربردي مفهوم مشارکت دارد، معتقد است که مشارکت عبارت است از حساس سازي مردم و 
میم گیري، اجرا در نهایت افزایش پذیرش و توانایی آنان براي پاسخگویی به برنامه هاي توسعه از طریق درگیر کردن آنان با تص

)1388و ارزشیابی برنامه ها، براساس تالش هاي سازمان یافته. (زیاري، زندوي، آقاجانی و مقدم، 
ورشدنتیجهدروهاقابلیتها،تواناییظهورتوسعه جهتمراحلهمهدرمردمهايگروهکلیهشدنمشارکت فرایند درگیر

کشور، موضوعسیاسیوعلمیمحافلدرهموارهاخیرهايدر سالایدشخاطرهمینبهوآنهاستمعنويوتعالی مادي
عنوانبهآنازداشته، همگانقرارجامعهسیاسیواجتماعیهايصدر گفتماندرشهرها،اموردرشهروندانمشارکت
)1388راندند. (تقوایی، بابانسب و موسوي، سخنپایدارتوسعهوبه دموکراسیرسیدنجهتدرمهمعنصري

احساسباوآمدهدرفرديزندگیحالتشهرنشینان ازکهمی یابدتحققهنگامیواستشهريزندگیالزاماتازمشارکت
)1391بدل شوند. (شیانی، رضوي الهاشم و دلپسند، شهروندبهجمعیمسئولیت

کوچک شهرهايمدیریتدرآننقشوشهرونديمشارکت
دخالت «باط متقابل مردم با مدیریت شهر به صورتی که بتوانند در شهر تأثیر گذار باشند. مشارکت در مدیریت شهري یعنی ارت

مردم در امور شهري از اصیل ترین شیوه هاي رشد ملی به شمار می آید، تجربه سودمند و شوق انگیز محلی تحریک می کند و 
به مشارکت هاي بزرگ ملی کشوري راغب می گردند. آنان با تکیه بر نتایج سودمند که از مشارکت محلی به دست می آوردند، 

)1388(زیاري، زندوي، آقاجانی و مقدم، 
درمردمنقشاهمیت. استشدهتقویتدر برنامه هاي مدیریت شهري» مشارکت محوري«رویکرد جهانیسطحدرامروزه،

و الگوهايطرحهاانطباقلزومگذشته،دهههايدرشهريتوسعۀروندوتجاربازدرس گرفتناجتماعی،زندگیاموراداره
وشهريزندگیفزایندهپیچیدگیامور،بهسازيودر نوسازيدولتهامالیتواناییعدممردم؛خواستهايونیازهابابرنامهریزي

)1391(شیبانی، رضوي الهاشم و دلپسند، .بوده اندمؤثرمشارکت محوريرویکردتقویتدرفرهنگی شهروندانتنوع
مشارکت و اندازه یک جامعه، رابطه معناداري وجود دارد، بدین ترتیب که هر چه جامعه کوچک تر باشد زمینه هاي مساعد بین

همکاري و مشارکت مردم باال می رود. جوامع بزرگتر کمتر دلبستگی به وطن خود دارند، بنابراین هر چقدر یک فعالیت در 
ري از مدیریت مشارکتی در آن افزایش می یابد.حوزه کوچک تري سازمان یابد، امکان بهره گی

در واحدهاي کوچک تر، تماس چهره به چهره امکان پذیرتر است. پیوندها خصوصی تر هستند. مسئولیت ها در جریان تصمیم 
)1388گیري ها قابل تشخیص تر است و هم آهنگی ها آسان تر صورت می گیرد. (زیاري، زندوي، آقاجانی و مقدم، 
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یرينتیجه گ
هستند. زیرا با وجود تمرکز در شهرهاي بزرگ، بزرگبسیارشهرهايازهاشهرهاي کوچک مقصد مناسبی براي انتقال سرمایه

می توانند با فراهم کردن امکانات مناسب روند مهاجرت از روستاها به سوي شهرهاي بزرگ را کاهش دهند. عالوه بر این 
ي خود را در شهرهاي کوچک بیابند. بر این اساس، توجه به شهرهاي کوچک در توسعهروستاییان می توانند بسیاري از نیازها

شهري، بسیار حائز اهمیت است.جمعیتترمتعادلروستایی و توزیع
ملی، نبودکالنهايبرنامهدرمیانیوکوچکشهرهايبهتوجهیبیمالی،منابعوجوددر این میان مشکالتی چون عدم

درشهروندانندادنمشارکتوپایینبهباالازاستراتژيوشهري، تمرکزگراییطرح هاياجرايجهتقلمستمتولیسازمان
امکانات، مدیریت وخدماتتخصیصدرشهرها و نابرابريایندرمدیریتیسابقهبدونشهريمدیرانشهر، انتصابامور

شهري را در این شهرها با چالش روبرو کرده است.
اده از ظرفیت هایی چون مشارکت باالي مردم در جوامع کوچک می تواند، مدیریت شهري را در نیل به اهداف بنابراین استف

خود، در شهرهاي کوچک، یاري کند.

منابع و مؤاخذ:
توسعهوجغرافیاایران،  مجلهدرشهريمدیریتتحول)،  لزوم1382. شیعه، اسماعیل (1
برنامه ریزي و مدیریت شهري، مسائل نظري و چالش هاي تجربی، سازمان شهرداري هاي )، 1381. نجاتی حسینی، محمود (2

کشور
شهري، فصلنامهپایدارتوسعهبرتأکیدباایراندرشهريمدیریتانداز)، چشم1390فیروزبخت، علی (. پرهیزکار، اکبر،3

32شمارههشتم،سالپژوهشی،–علمیسرزمین،جغرافیایی

روستاییتوسعهدرکوچکشهرهاينقش و عملکرد)، 1386رضا (رونیزي، سعیداکبریانگلی، علی،رضا،حمد. رضوانی، م4
61شماره–جغرافیاییهاي، پژوهش)استهبانرونیز، شهرستاندهستان: شبکه (موردتحلیلروشازاستفادهبا

مطالعه(منطقه اي توسعهونظام شهريدرکوچکيشهرهاکارکردبررسی)،1392. نظریان، اصغر و بهارلویی، کتایون (5
چهارمشمارهشهري،مدیریتواقتصاد، فصلنامه)نایینشهرموردي

)، بررسی جمعیت شهرهاي ایران،  آمار1393. حرفتی، زهرا و خاکباززاده، محمدحسن (6
راهکارهاي)،1390حسن(مینی، علییاکشکولی، حسین. قنبري، ابوالفضل، موسوي، میرنجف، سعیدآبادي، رشید، باقري7

محیطی،ریزيبرنامهوجغرافیا، مجله)زارچشهر: مورديمطالعه(کوچک شهرهايدرشهرداري هادرآمدافزایشتوانمندسازي
2شماره، 42پیاپیشماره، 22سال

وکوچکشهرهايمدیریتیتمشکالارزیابیوتحلیل)،1393ماندانا (راد،مسعوديمریم،رضایی،اله،کرامت. زیاري،8
45و44شمارهپانزدهمدورهایالم،فرهنگ،)ایالمشهر: موردينمونه(میانی

مطالعه(اي منطقهتوسعهوشهرينظامدرکوچکشهرهايکارکردبررسی)،1388موسوي، میرنجف (و. ضرابی، اصغر9
2شماره، 34پیاپیشماره، 20محیطی، سالبرنامه ریزيوجغرافیا، مجله)یزداستان: موردي

در تعادل آننقشوکوچکشهرهايبهبزرگروستاهايتبدیل)1386ثانی، محمد (. سرایی، محمدحسین، اسکندري10
10شماره-توسعهوکاشمر، جغرافیاشهرستانریوشموردشناسی:ايناحیهبخشی
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درکوچکشهرهاياقتصادينقشازکارکرديتحلیلی)،1391یوسف (نجمه و شفیعی،. ابراهیم زاده، عیسی، طیبی، 11
شماره،45پیاپی،23محیطی، سالریزيبرنامهوفسا)، جغرافیاشیبکوهبخشدرزاهدشهرموردي؛روستایی (مطالعهتوسعه

1
، )بومهنشهرموردي،مطالعه(فضایی نظمسازماندهیدرکوچکشهرهاينقشتأثیربررسی)،1388. نصیري، اسماعیل (12

ايمنطقهریزيبرنامهوجغرافیا
)، محمد بررسی مشارکت شهروندي و نقش آن 1388. زیاري، کرامت اله، زندوي، سید مجدالدین، آقاجانی، محمد و مقدم (13

ره در مدیریت شهري شهرهاي کوچک (نمونه موردي، شهرهاي گله دار، ورزنه و هیدج)، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه اي، شما
13
درشهروندانمشارکتبرمؤثرعواملسنجشبرتحلیلی)،1388موسوي، چمران (بابانسب، رسول و. تقوایی، مسعود،14

دومشمارهاول،منطقه اي، سالوشهريپژوهشهايوتبریز، مطالعاتشهر4منطقه: مورديشهري، مطالعهمدیریت
درشهروندانمشارکتبرمؤثراجتماعیعوامل)، کامل بررسی1391(. شیانی، ملیحه، رضوي الهاشم، بهراد و دلپسند15

چهارمدوم، شمارهتهران، مطالعات شهري، سالشهريمدیریت امور
)، تحلیلی بر مشارکت شهروندي و مدیریت شهري در شهرهاي کوچک 1393. ابراهیم زاده، عیسی و فاطمی نژاد، خدیجه (16

16)، مجله پژوهش و برنامه ریزي شهري، سال پنجم، شماره (مطالعه موردي: شهر کوچک یونسی
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