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مقدمه

بعد از انقالب صنعتی ،شهرها با رشد سریع جمعیت و افزایش مهاجرتهای عظیم روستا  -شهری مواجه شدند (امینی
و احمدتوزه )88 :1398 ،که با این روند رو به رشد جمعیت و گسترش شهرها در جهان ،انتظار میرود حدود  60درصد
از جمعیت جهان تا سال  2030در مناطق شهری زندگی کنند که  90درصد آن در کشورهای درحالتوسعه میباشد
( .)El-Kawy et al., 2011: 487با افزایش جمعیت شهرنشین در کشورها مسائل مختلفی همچون عدم تعادلهای
فضایی ،نوسان شدید قیمت مسکن ،خزش شهری ( ، )Williams et al., 2000: 229توسعه بدون برنامهریزی ،به
زیرساخت رفتن اراضی مرغوب کشاورزی ،چند برابر شدن محدودههای شهری (سیفالدینی و همکاران)2 :1391 ،
بروز پیدا کرده است .این معضل همان الگوی گسترش یا پراکنش افقی شهری است که منشأ بسیاری از مشکالت در
شهرهای درحالتوسعه و توسعهیافته شده است (پوراحمد و همکاران .)3 :1389 ،درواقع امروزه اکثر شهرها به دلیل
محدودیتهای گوناگون با مقوله توسعه کالبدی -فضایی درگیرند .توسعه کالبدی  -فضایی و رشد شهرها فرآیندی
است که کالبد شهری طی آن رشد میکند ،فعالیتها و کاربریهای شهری در آن دچار تحول و محیط شهری و
محدودههای اطراف دستخوش تغییر میشوند .این اصطالح دربرگیرنده توسعه فیزیکی  -کالبدی شهر و تغییر در رشد
کاربریها و تغییرات سرانههای شهری و دربرگیرنده فضای غیرشهری اطراف شهر برای توسعه شهری است (حسینی-
خواه و زنگیآبادی )147 :1396 ،که در قالب فعالیتهای انسانی یا کاربری اراضی در شهرها و شهرکها دیده میشود
( )Amoatenge et al., 2014: 17و بهعنوان فرآیندی پویا و مداوم سبب میشود محدودههای فیزیکی و فضاهای
کالبدی شهر در جهات افقی و عمودی از حیث کمی و کیفی افزایش یابند (محمدی و همکاران )152 :1395 ،که اگر
این روند رشد ،سریع و بیبرنامه باشد به تنسیق فیزیکی متعادل و موزون فضاهای شهری نمیانجامد و سامانههای شهری
را با مشکالت عدیدهای مواجه میکند (فردوسی )87 :1384 ،چراکه نبود کنترل و نظارت بر توسعه فضایی باعث
ناپیوستگی سطحی ،نابودی اراضی کشاورزی و افزایش هزینه تأسیسات و تجهیزات شهری میشود ( Olga et al.,

 ،)2016: 47کنترل توسعه در سطح شهرها را با سختی مواجه میکند و نهایتاً ناتوانی و بیتوجهی مقامات دولتی در
ساماندهی فعالیتهای سوداگرایانه توسعهدهندگان اراضی شهری را به دنبال خواهد داشت ( Ansah & Francisca,

 .)2016: 60بنابراین شناخت و مطالعه الگوهای توسعه فضایی یک شهر میتواند آثار وارده الگوی رشد را ارزیابی
کرده و برنامهریزی ویژه ای را برای شهر توصیه کند تا بر پایه آن بتوان به سایر مراحل برنامهریزی توسعه در محدوده
مطالعاتی دستیافت (اسمعیلپور و همکاران .)66 :1399 ،در همین راستا بررسی مراحل رشد و توسعه فضایی شهرهای
جهان از گذشته تا به امروز نشان میدهد که تغییرات تکنولوژیک قرن اخیر بهویژه تکنولوژی حملونقل ،باعث رشد
سریع فیزیکی شهرها و تبدیل شهرهای فشرده به شهرهای گسترده شده است .در این میان الگوی رشد و توسعه ناموزون
که بهعنوان الگوی اسپیرال در ادبیات جهانی مطرح است ،در کشورهای توسعهیافته الگویی برنامهریزیشده و در
کشورهای درحالتوسعه الگویی بدون برنامه محسوب میشود که باعث رشد و توسعه گسترده شهرها ،گسترش
شهرنشینی و شدت گرفتن مشکالت زیستمحیطی در شهرهای کشورهای درحالتوسعه شده است (مدیری و همکاران،
.)8 :1396
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بهطورکلی گسترش سریع شهرها اثرات زیانباری در محیط بر جای میگذارد .گسترش فیزیکی شهر ،جذب جمعیت
مهاجر به روستاهای حاشیه شهر و توسعه فیزیکی روستاهای مذکور بهسوی شهر ،بهمرور زمینه ادغام روستاها را در شهر
فراهم میسازد .بهاینترتیب ازجمله پیامدهای عمده شهرنشینی شتابان ،گسترش فضایی شهرها و ادغام روستاها و اراضی
پیرامونی است (فیروزنیا و همکاران .)32 :1390 ،دراینبین فضاهای پیراشهری یکی از مهمترین عواملی میباشند که
برنامهریزان بخش توسعه از آن بهعنوان ابزار مهم در سطوح مختلف ملی ،منطقهای و محلی یاد میکنند .ناحیه پیرامونی
شهر که بهشدت تحت تأثیر فعالیتهای شهری قرار دارد اغلب بهعنوان پیراشهر شناخته میشود .بدین شکل که شهرها
با پیشروی بهسوی فضاهای زیستی ،اراضی کشاورزی و محیط طبیعی موجب شکلگیری و دگرگونی شهرها در اندازه-
های گوناگون ،دگرگونی از ماهیت روستایی به شهری در روستاهای در مرحله گذار و پدیدار گشتن پیراشهرنشینی
میشوند (دانشپور .)13 :1385،در کشورهای درحالتوسعه به مناطقی که در حاشیههای شهرها بهتازگی شهرینشین
شده و محل اتصال حومه به شهر است پیراشهر گفته میشود که غالب ًا بهعنوان نواحی مختلط تحت نفوذ شهر ،اما با
مورفولوژی و ریختشناسی روستایی در نظر گرفته میشوند و بهصورت یک ناحیه در حال گذار از محیط بهشدت
روستایی به محیطی کامالً شهری توصیف میشود که تحتفشار برای توسعه شهری است ( ;Caruso, 2015: 16

 )Bertrand, 2007: 65و با توجه به روند رو به رشد خود نیاز به مدیریتی پویا دارند که متضمن دستیابی به توسعه پایدار
شهری در بخشهای فیزیکی ،اقتصادی ،اجتماعی و محیطی باشد .ایران نیز بهعنوان یکی از کشورهای درحالتوسعه از
این قاعده مستثنی نبوده است بهطوریکه در دوران پس از انقالب اسالمی ،رشد سریع جمعیت شهری ،زمینهساز
گسترش انفجاری در شهرها بهخصوص شهرهای بزرگ بوده است (پورمحمدی و جامکسری )37 :1390 ،بدین ترتیب
یکی از ویژگیهای سازمان فضایی کانونهای جمعیتی ایران ،عدم شکلیابی و تغییر و تحوالت کالبدی بر اساس
بنیانهای قاعدهمند است .بهطوریکه عمده مسائل فراروی نظامات برنامهریزی و جریانات هدایتگر سیاسی تصمیماتی،
از انتظامناپذیری و بیبرنامگی تغییرات فضایی  -کالبدی در سطح سکونتگاههای انسانی نشأت میگیرد .بر این اساس
در سطح کشور ،شهرها بهواسطه پیوندهای جغرافیایی با سکونتگاههای روستایی و اینکه عمدتاً از رشد نامتقارن و
شتاب زده برخوردارند ،در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،فضایی و کالبدی کانونهای روستایی دور و نزدیک را
متأثر میسازد که در بسیاری از موارد بهدلیل موجی بودن این جریانات ،آن دسته از روستاها که در کمترین فاصله با
شهرها قرار داشته بیشترین تأثیرات را میپذیرند (افراخته و حجیپور.)176 :1392،
شهر یاسوج نیز بهعنوان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد که به دالیل سیاسی ،امنیتی و بهمنظور اسکان جمعیت
کوچ رو و ایجاد پایگاهی برای استقرار ادارات و سازمانهای دولتی در سال  1344ایجاد گردیده است .علیرغم انسجام
فضایی و فشردگی در مرحله پیدایش و رشد ارگانیک آن ،در پی تحوالت ناشی از مهاجرتهای روستایی ،افزایش
جمعیت و تغییرات شهرسازی معاصر بهکلی متحول شدهاست .بدین ترتیب شهری که تا چند دهه پیش در فضایی
محدود شکلگرفته بود امروزه تغییرات فضایی قابلتوجهی داشتهاست بهطوریکه درنتیجه رشد کالبدی  -فضایی
لجامگسیخته و غیر برنامهریزی شده بسیاری از اراضی مرغوب کشاورزی و باغات پیرامون را نابود کرده و رشد پراکنده
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( )Sprawlشهری مدیریت اراضی اطراف را با مشکل مواجه ساخته و عالوه بر این هزینههای زیرساختی و خدمات
شهری را بهطور قابلتوجهی باال بردهاست .گسترش پیراشهری در اطراف شهر یاسوج و پیشروی شهر در محیط
پیراشهری آنکه تحت شرایط سوداگری کنترل نشده زمین و فقدان الگو و سازوکارهای هدایت نظاممند آن شکلگرفته
است میتواند موجب بروز پیامدهای منفی ناشی از گسترش بی برنامه شود و عالوه بر انحطاط زیستمحیطی ،در غیاب
پیشنگری و دوراندیشیهای الزم باعث سایر مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی توسعه کل شهر و منطقه پیراشهری
یاسوج خواهد شد .بنابراین با توجه به چرخه رشد فیزیکی شهر یاسوج ،تسخیر فضایی  -کالبدی برخی از روستاهای
پیراشهری آن ،تغییر کاربری اراضی و پیامدهای اقتصادی ،زیستمحیطی و کالبدی گسترش بیبرنامه و نامتوازن و از
سوی دیگر با عنایت به اینکه مدیریت شهری بهعنوان یکی از اثرگذارترین عناصر در ساماندهی و برنامهریزی شهرها
نقش بسیار مهمی در اداره امور شهرها دارد ،بهطوریکه نحوه مدیریت بر جریان مطلوب زندگی شهری ،میتواند در
بهبود سکونتگاههای انسانی و پایداری توسعه شهری مهمترین نقش را ایفا کند ضروری است که جهت ارتقای کیفیت
زندگی در شهر یاسوج به مدیریت مناطق پیراشهری توجه جدی شود .بدین دلیل که اگر مناطق پیراشهری بهدرستی
مدیریت نشوند شهر را نمیتوان بهعنوان یک سیستم زنده و هوشمند بهخوبی هدایت کرد و این امر منجر به بروز
چالشهای فراوانی در شهر و محیط پیراشهری خواهد شد .لذا این پژوهش باهدف مدلسازی ساختاری مؤلفههای مبنایی
مدی ریت شهری مؤثر بر هدایت و کنترل روند توسعه فضایی  -کالبدی نامتوازن مناطق پیراشهری شهر یاسوج صورت
گرفته است.

توسعه کالبدی  -فضایی در مناطق پیراشهری
ساختار کالبدی  -فضایی از کلیدیترین مفاهیم برنامهریزی شهری است چراکه با تمام عناصر و مؤلفههای ساختاری
شهر درگیر بوده و بیانگر چگونگی استقرار و عملکرد این عناصر در سطح شهر است که مؤلفههای متعددی در تولید
این فضا دخیل هستند از قبیل مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و غیره که این عوامل همگی جمع میشوند و نهایت ًا
در قالب مورفولوژی شهری تبلور مییابند ( .)Wiedmann et al., 2012:13بهعبارتیدیگر ساختار کالبدی  -فضایی
یک شهر از یکسو ،برآیند تمام نیروهای انسانی ،طبیعی و انسانساخت است که هم دارای نمود عینی و هم نمود ذهنی
است و با توجه به اینکه چگونگی رشد هر شهر تحت تأثیر عوامل متعددی چون محدودیتهای طبیعی و امکانات آن،
سیاستهای برنامهریزان و چگونگی مصرف زمین و بسیاری عوامل دیگر قرار دارد ،ازاینرو آگاهی از ساختار فضایی
و نحوه گسترش شهر میتواند یکی از عوامل تأثیرگذار در میزان موفقیت برنامهریزان شهری باشد و به بهبود محیطهای
شهری کمک شایانی نماید (قدمی و یوسفیان )64 :1393 ،و از سوی دیگر با توجه به اینکه رشد و گسترش کالبدی -
فضایی شهر ،فرآیندی است که بر تمام نظامها و ساختارهای شهر بهطور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر میگذارد لذا چنانچه
این فرآیند جریان درستی را طی نکند اثرات نامطلوب بسیاری را بر اجزای مختلف شهر بر جای میگذارد (خیرالدین
و همکاران.)106 :1392 ،
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امروزه ساختار کالبدی  -فضایی به واسطه تحوالت توسعه جمعیتی و تغییرات کاربری اراضی ناشی از آن ،ادغام
روستاها در بافت فیزیکی شهرها و غیره پیوسته دستخوش تغییر و تحول قرارگرفته است (.)Natale et al., 2014: 162
بهطوریکه بررسی سیر تکامل توسعه شهری نشان می دهد شهرها از زمان شروع تا به امروز دارای روند توسعه نسبت ًا
متعادلی بوده اند و در اکثر فضاهای شهری همه عناصر شهری دارای یک همگونی و سازگاری خارقالعاده با یکدیگر
بودهاند اما تحوالت فرهنگی  -اجتماعی و اقتصادی قرن  19و  20متأثر از مدرنیسم ،گسترش سریع شهرها و پیدایش
کالنشهرها را موجب شده و تغییرات بنیادی را در ساختار و سازمان فضایی  -کالبدی آنها به وجود آورده است  .در
همین ارتباط بررسی روند تاریخی توسعه شهرهای جهان نیز بیانگر گسترش الگوی توسعه پراکنده و ناموزون شهر در
کشوره ای مختلف جهان است .این پدیده که از ابتدای قرن بیستم آغاز شد ،پس از جنگ جهانی دوم در بسیاری از
شهرهای جهان تسریع یافته و در دهههای اخیر در اغلب شهرها مشکلآفرین شده است (پورمحمدی و جام کسری،
 )50 :1390بهگونهای که در کالنشهرهای کشورهای درحالتوسعه ،رشد ناموزون و بدون برنامه جمعیت و فعالیت باعث
گسترش رشد سریع شهری و درنتیجه کمبود امکانات زیرساختی و منابع آن شده است .در حقیقت رشد و گسترش
ناموزون یکی از اشکال رشد و گسترش شهر است که بر اساس عوامل متعددی همچون دگرگونی بنیان اقتصادی شهر،
فراهم شدن امکان بورسبازی زمین ،سیاستهای سهل انگارانه شهرسازی ،تصمیمگیریهای ناگهانی برای توسعه
شهری و قوانین ناکارآمد شهری شکل میگیرد و سبب ظهور بافتهای خودروی شهری و تخریب مراتع و اراضی
کشاورزی شده و نهایتاً زمینههای ناپایداری شهری را فراهم میآورد (قدیری و همکاران .)23 :1393 ،اگرچه عوامل
مختلفی همچون؛ گسترش نامحدود بیرونی ،زیستگاههای تجاری و مسکونی کم تراکم ،توسعههای جستهوگریخته و
منفک ،نبود برنامهریزی متمرکز یا نظارت بر زمین ،تسلط حملونقل عمومی ،تفکیک انواع کاربریهای مختلف در
پراکنش شهرها مؤثرند (احدنژاد روشتی و حسینی )18 :1390 ،اما روند بورسبازی و معامالت قماری زمین یکی از
عوامل اصلی برای توسعه فیزیکی ناموزون شهرها محسوب میشود (رهنما و رضائیان .)3 :1393 ،کشور ایران نیز
همچون سایر کشورهای درحالتوسعه شاهد چنین روندی از توسعه ناموزون بوده است .تحوالت نظام اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی ایران بهویژه از دهه  1340به بعد و گسترش شتابان شهرنشینی و بهتبع آن افزایش جمعیت شهرها در
اثر روندهای مهاجرتی از روستا به شهر ،مهمترین عامل و منشأ تغییرات در اثر گسترش شهرنشینی نابسامان کشور
بودهاست .در بررسی پیشینه توسعه شهرهای کشور میتوان گفت که شهرهای ایران دو سناریو رشد را تجربه کردهاند؛
سناریو رشد شهر در مدل ارگانیک که تا دوره پهلوی و بهخصوص قبل از اصالحات اراضی دهه  40در توسعه فضایی
شهرها حاکمیت داشته و تأثیر آن بیشتر بهصورت درونریزی جمعیت شهری بودهاست .در این فرآیند تغییرات ساختاری
عموماً محتوایی بوده و الگوی رشد شهر فشرده مانده بود .سناریو دیگری که شهرهای ایران در ربع قرن اخیر در مرحله
رشد شهری از سر گذرانده ،مدل رشد غیرارگانیک بوده است ،در این فرآیند رشد فضایی بسیار سریعتر از رشد جمعیت
و نیاز واقعی شهر بوده و شهرها دچار گسترش پراکنده بیرویهای شدهاست (پورمحمدی و جام کسری )44 :1390 ،با
توجه به اینکه شهرها بر نواحی روستایی پیرامون خود در ابعاد گوناگون محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی تأثیرات
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ژرفی میگذارند (قربانی و رحمانی )12 :1394 ،این نرخ سریع توسعه شهری نامتوازن موجب شکلگیری و تغییرات
وسیع در الگوی کاربری فضاهای پیراشهری اکثر مناطق کشور شده است .نواحی پیراشهری فضاهایی هستند که با رشد
سریع اجتماعی و وابستگی متقابل بین منابع طبیعی ،کشاورزی و فرآیندهای شهری همراه میباشند و بهعنوان فضایی
اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی و ناحیه مکمل شناخته میشوند که دارای محدودیتها و فرصتهای زیادی است
(کاظمیان و همکاران )370 :1397 ،ساکنان این نواحی حتی اگر در الگوی فضایی بهشدت شهری هم زندگی نکنند،
به خاطر شیوه زندگی و تمرکز اجتماعی بر روی شهری شدن ،میتوانند شهری در نظر گرفته شوند .این تحوالت شهری
که جایی از هسته شهری رخ میدهند میتوانند با اصطالح پیراشهرنشینی تعریف شوند (رفیعی و همکاران)34 :1399 ،
که بارزترین ویژگیهای این نواحی؛ شتاب گسترش کاربریهای مسکونی و تجاری شهری و کاهش فعالیتهای
روستایی ،رشد سریع ولی بدون برنامه با خدماترسانی زیرساختی ناکافی ،ساکنانی با درآمد کم و متوسط و رشد
بازارها میباشد (.)Amoateng et al., 2014: 19
بنابراین الگوی توسعه فضایی پراکنده و تبعات ناشی از آن ازجمله شکل گیری نواحی پیراشهری ،نیازی مبرم به
تدوین برنامهای منسجم و دقیق دارد زیرا با شدت گرفتن توسعه شهر ،برنامهریزی برای توسعههای آتی جهت کاهش
میزان تخریب در زمینههای مختلف امری باارزش تلقی میگردد .لذا عملیاتی شدن این امر و دسترسی به ساختار شهری
متناسب ،درگرو سازمان و نظام مدیریتی کارآمد میباشد (علیان و همکاران )200 :1396 ،در همین راستا بررسی سیر
تاریخی تکامل اندیشه و عمل در مدیریت و برنامهریزی شهری نشان میدهد که تا پیش از صنعتی شدن شهرها ،سازمان-
یابی شهرها تقریب ًا بهصورت خود به خودی و ارگانیک شکل می گرفت اما با افزایش جمعیت شهری ،تنوع فعالیتی و
جمعیتی شهر و تحوالت کالبدی به دنبال آن ،معادالت پیشین حاکم بر سازمان فضایی متحول گشته و شهر با مسائلی
در عرصههای مختلف محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی مواجه میشود که درگذشته سابقه نداشته است .از این
زمان نظریهپردازی در برنامهریزی و مدیریت فضایی شهرها مطرح گردید و مدیریت شهری بهعنوان فرآیند بر عهده
گرفتن نقشی فعال در توسعه ،مدیریت و هماهنگ سازی منابع برای دستیابی به توسعه شهری تعریف شدهاست .در
حقیقت مدیریت شهری عبارت است از یک سازمان گسترده اقتصادی و کالبدی رسمی و غیررسمی مؤثر و ذیربط
در ابعاد مختلف اجتماعی که کنترل و هدایت توسعه همهجانبه شهر را بر عهده دارد (آرزم و همکاران )76 :1399 ،و
یک عامل مهم در حیات ،رشد و بالندگی یا مرگ یک شهر است و روند حرکت از وضعیت موجود بهسوی وضعیت
مطلوب را کنترل میکند .اگر این مدیریت را عامل اصلی هر سازمان ،نهاد و بخش جداشدنی هر برنامهریزی بدانیم
ازاینرو باید گفت که برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت ،هماهنگی ،کنترل و اصالح برنامهها عناصر اصلی چرخه
مدیریت شهری محسوب میشوند که با استفاده بهینه از ارکان خود میتواند در جهت ساماندهی فضاها و عناصر داخل
شهر اقدام و به فرآیند پایداری شهری کمککند .در ادامه به شماری از مطالعات داخلی و خارجی انجامشده در این
زمینه در قالب جدول شماره ( )1اشاره شدهاست.
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دول .1پیشینه داخلی و خار ی پژوهش
یافتههای پژوهش

نویسندگان /سال

عنوان پژوهش

عنابستانی و فعال

تحلیل میزان اثرگذاری نظارت دهیاریها

بین نظارت دهیاران و شاخصهای توسعه کالبدی  -فضایی رابطه معناداری وجود دارد.

جاللی ()1400

برساخت و سازهای توسعه کالبدی (مطالعه

هر چه نظارت بیشتر باشد جهت توسعه کالبدی  -فضایی متوازنتر خواهد بود.

موردی :روستاهای پیراشهری کالنشهری
مشهد)
تحلیل کمی الگوی رشد کالبدی  -فضایی

علیرغم رشد اسپیرال شهر اراک طی سالهای  ،1365-1385شهر الگوی رشد فشرده

همکاران ()1399

شهر اراک

را از سال  1390به بعد آغاز و ازنظر نحوه توزیع فضایی جمعیت ،تعادل نسبی در توزیع

جمشنننیدزهیشنننه-

خزش شهری و تحوالت کالبدی  -فضایی

اثرات خزش شهری زاهدان و جریانات فضایی حاکم بر آن باعث تحوالت کالبدی -

بننخننش و قنننننبننری

سکونتگاههای پیراشهر زاهدان

فضایی در ابعاد مختلف در نواحی روستایی پیراشهری گردیده است .این اثرات بر

اسمعیلپور

و

جمعیت در مناطق پنجگانه شهر دیده میشود و همچنین شهر الگوی رشد خوشهای با
شکلگیری یک نقطه داغ در بخ ش مرکزی و بافت ارگانیک و یک نقطه سرد در
بخش شرق  -شمال شرقی دارد.

بخش کشاورزی منفی ،در بخش خدمات مثبت و در بعد اجتماعی حاکی از ایجاد

()1399

نقش خوابگاهی و افزایش جابهجایی جمعیت و تبادالت فرهنگی از روستاهای
پیرامونی به شهر زاهدان بود.
تحلیل عملکرد مدیران سکونتگاههای

بیشترین رضایت مردم محلی از عملکرد دهیاران به ترتیب مربوط به بعد زیستمحیطی،

طوالیینژاد

و

پیراشهری با رویکرد توسعه پایدار فضا (مورد:

بعد اجتماعی و اقتصادی بوده است .از طرفی بین عملکرد دهیاریها در روستاهای

شهرستان پلدختر)

هدف شهرستان پلدختر تفاوت معنیداری وجود دارد.

ریاحی و معصومی

چالشهای مدیریت روستایی و نقش آن در

چالش اجتماعی  -فرهنگی مهمترین چالش پیش روی مدیریت روستایی در روستاهای

()1399

توسعهنیافتگی روستاهای پیراشهری (مورد:

پیراشهر شیراز است .با افزایش فاصله از شهر ،میزان چالشهای مدیریت روستایی تأثیر

شهر شیراز)

کمتری بر توسعهنیافتگی روستاهای پیرامون شهر دارد .روستاهایی که به شهر

سهرابی ()1399

نزدیکتر بودهاند بیشتر تحت قوانین و مقررات شهر قرار داشتهاند.
امینی و احنندتوزه

تحلیلی برجهات بهینه توسعه فضایی -کالبدی

از کل محدوده موردمطالعه 10/85 ،درصد خیلی مناسب و بدون محدودیت8/67 ،

()1398

شهر مهاباد

درصد مناسب 20/4 ،درصد متوسط 28/9 ،درصد نامناسب و  31/18درصد از کل

حقپناه و همکاران

تبیین نقش الگوی مدیریت زمین شهری مبتنی

الگوی کنونی مدیریت زمین شهری در منطقه  12کالنشهر تهران منجر به بروز

()1398

بر توسعه کالبدی  -فضایی شهرها

ناپایداریهای کالبدی  -فضایی شدهاست.

مساحت محدوده موردمطالعه خیلی نامناسب برای توسعه کالبدی  -فضایی شهر
میباشد .لذا مناسبترین جهات توسعه شهر به ترتیب جنوب غرب ،شمال غرب و
شمال شهر میباشد.

(موردپژوهی :منطقه  12کالنشهر تهران)
پوریوسفی ()1398

سیافزاده
ظاهری ()1396

و

نقش مدیریت شهری و شهرداری در توسعه

نقش مدیران شهری در تدوین و اجرای طرحها و تحققپذیری توسعه شهری با تأکید

کالبدی  -فیزیکی شهرها با تأکید بر تغییر

مشارکت عمومی شهروندان پررنگتر میباشد و همچنین ساختار تشکیالتی و سطح

کاربری اراضی (مطالعه موردی :شهر

تخصص مدیران شهری در عملکرد بهینه و دستیابی به اهداف مدیریت شهری در

چالوس)

راستای توسعه فضایی  -کالبدی شهر چالوس نقش بسیار مهمی ایفا میکند.

بررسی عملکرد مدیریت شهری و نقش آن

سطح رضای ت عمومی شهروندان شهر سردشت در رابطه با عملکرد مدیریت شهری

در توسعه فضایی  -کالبدی (مطالعه موردی:

نسبتاً پایین میباشد بهطوریکه نسبت به عملکرد شهرداری در ارتباط با سرویسهای

شهر سردشت)

خدمات شهری رضایت نسبی در ساکنین دیده میشود اما نسبت به تحقق شاخصهای
اجتماعی  -فرهنگی و فنی  -عمرانی رضایت چندانی در شهروندان دیده نمیشود.
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کاظمیان شیروان و

بررسی استقرار خرده نظام مدیریت مناطق

منطقه  22شهر تهران تحت تأثیر عوامل و نیروهای مختلفی شکلگرفته و در قلمروی

همکاران ()1396

پیراشهری (مطالعه موردی :منطقه 22

فضایی پیرامون کالنشهر گسترشیافته است باید با دقت و حساسیت بیشتری به

کالنشهر تهران)

مدیریت ساختاری  -کارکردی آن پرداخته شود.

چیگادو)2021(1

به بررسی چگونگی تأثیرگذاری قوانین استعمار بر توسعه فضایی زیمباوه و زامبیا پرداخته و بیان کردند که توسعه فضایی این دو شهر
بهشدت تحت تأثیر قانون استعمار بوده بااینحال زامبیا قانون برنامهریزی مکانی خود را در سال  2015مورد بازبینی قرار داده و برنامه-
ریزی توسعه پایدار یکپارچه را تصویب کرده است.

کاراکوزولو

به بررسی توسعه فضایی شهر آداپازاری ( )Adapazarlترکیه پس از زلزله 1999پرداخته و دریافتند که این شهر طی سالهای اخیر

و

همکاران)2020(2

رشد سریعی در جهتهای شمالی ،غربی ،جنوبی و شرقی داشته است .مساحت  1755هکتاری شهر در سال  2017به  5971هکتار در
سال  2017رسیده است .همچنین اولین مسیر توسعه شهر به سمت شمال بوده درنتیجه سردیوان که نزدیکترین منطقه به مرکز شهر و
یک منطقه ایمن ازنظر زلزله است در دوره بعد از زلزله بهسرعت توسعهیافته است.

فانگ و سون گ

3

()2017

در مقالهای سیاستهای توسعه شهری و رشد دینامیک شهرهای چین را متأثر از سیاستهای شهری دولتها میدانند .طوری که معتقدند
سیاست محدودسازی رشد شهرهای بزرگ در طول دهه  1980-1990باعث رشد شهرهای کوچک و متوسط شده و سیاست کنترل
آرام رشد شهرهای بزرگ بعد از سال  1998باعث رشد شهرهای بزرگ بعد از سال  2001شده است.

چینگسانگهی و

معتقد است رشد ناموزون فضایی  -کالبدی در چین در شهرهای با تولید ناخالص داخلی باال و سطح باالی توسعه اقتصادی  -اجتماعی

همکاران)2017(4

اتفاق افتاده است.

ویلسون و پیر س

5

()2017
اوینگ و همکاران
()2016

در بررسی چالشهای مدیریت میراث فرهنگی در منطقه پیراشهری کوئینزلند6بیان کردند که توسعه روابط سازندهتر و عادالنهتر بین
بومیان مناطق پیراشهری و تصمیمگیرندگان غیربومی ،باعث بهبود وضعیت مدیریت این مناطق میشود.

7

نقش پراکندگی ناموزون شهری را در جابهجایی طبقاتی در ایاالتمتحده بررسی کرده و بیان کردند که پراکندگی ناموزون شهری به
هر دلیلی که به وجود آمده باشد میتواند تأثیر مثبتی چه بهصورت مستقیم و چه بهصورت غیرمستقیم در شکلگیری و پایداری نظام
طبقاتی داشته باشد.

اوسو آنساه و آتا

به تحلیل فضایی کنترل رشد فیزیکی  -کالبدی شهر سکوندی  -تاکورادی (غنا) پرداختند و بیان کردند که کنترلهای توسعه بهسختی

بوتنگ)2016(8

اجرا و عملی میشود و مقامات دولتی نیز عمدت ًا به فعالیت سازندگان متخلف موافقت کردهاند که ریشه این امر به برنامهریزی متمرکز

9

برمیگردد .لذا ظرفیت سازی نهادی برای مدیریت شهرهای در حال رشد سریع بهترین ایده است که این نیاز به مداخالت نوآورانه
دولت درروند کنترل توسعه فیزیکی شهر را نشان میدهد.
ویلسون ()2015

در پژوهش مدیریت در مناطق پیراشهری نتیجه گرفت که عوامل اقتصادی ،تأثیر زیادی بر میزان تمایل ساکنان به واگرایی و استقالل
مدیریتی پیراشهرها از کالنشهرها دارند.

Chigudu
et al

1Andrew

2Karakuzulu

& Song
He

3Fang

4Qingsong

Pearce

&5Wilson

6Queensland

et al
&AttaBoateng

7Ewinga

8Owusu-Ansah

9Sekondi-Takoradi
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روششناسی

پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش ،تحقیق توصیفی -تحلیلی است .روش
گردآوری دادهها کتابخانهای و میدانی است .بدین طریق که از یکسو ،مفاهیم اصلی تحقیق نظیر توسعه فضایی -
کالبدی ،رشد ناموزون شهری ،نواحی پیراشهری ،مدیریت شهری و غیره از طریق مطالعات کتابخانهای  -اسنادی
بهطور کامل تعریف و تبیین شده است و از سوی دیگر در بخش میدانی ابزار گردآوری دادهها باهدف مدلسازی
ساختاری مؤلفههای مبنایی مدیریت شهری مؤثر بر روند کنترل توسعه فضایی -کالبدی مناطق پیراشهری یاسوج،
پرسشنامه میباشد .در همین راستا پرسشنامه متناسب باهدف پژوهش در اختیار مدیران ،متخصصان و کارشناسان
نهادهای دولتی و عمومی شهر یاسوج قرار داده شد .لذا جامعه آماری پژوهش ،مدیران ،متخصصان و کارشناسان
نهادهای دولتی و عمومی شهر یاسوج است که به روش نمونهگیری خوشهای و بهصورت هدفمند با استفاده از جدول
تعیین حجم نمونه مورگان به تعداد  148نفر انتخاب شدهاست .روایی پرسشنامه به شکل محتوایی و صوری و بر اساس
نظر متخصصان بررسی شد؛ بدینصورت که با توجه به متغیرهای موردمطالعه و اطالعات موردنیاز ،طرح اولیه
پرسشنامه شکل گرفت و چندین نوبت با هدایت اساتید اصالح شد .جهت اطمینان بیشتر از روایی پرسشنامه بدون
تغییر چارچوب اولیه آن ،دیدگاههای متخصصان آشنا به فنون آماری و مسائل برنامهریزی شهری روی آن اعمال شد
و نسخه نهایی پرسشنامه تنظیم گردید .ضریب پایایی پرسشنامه نیز با تکنیک آلفای کرونباخ محاسبه شد .با توجه به
اینکه ضریب پایایی به میزان  0/732بهدستآمده و بیشتر از  0/7است بیانگر ارتباط گویهها با یکدیگر است .پرسشنامه
مذکور در سه بعد تنظیمشده است که شامل 12گویه در بعد تصمیمگیری و سیاستگذاری شهری 11 ،گویه در بعد
برنامهریزی و سازماندهی شهری و  16گویه در بعد امور اجرایی و خدمات شهری که با استفاده از طیف پنج گزینهای
لیکرت موردسنجش قرارگرفته است (جدول  .)2نهایتاً جهت تجزیهوتحلیل دادهها از روش معادالت ساختاری و با
استفاده از نرمافزار اسمارت پی ال اس ( )Smart P.L.Sبهره گرفته شدهاست.
دول .2متغیرها و معرفهای مدیریت شهری مؤثر بر روند توسعه فضایی -کال دی مناطق پیراشهری یاسوج
متغیرها

تصمیمگیری و سیاستگذاری
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معرفها
تخصیص اعتبارات و پروژهها بر اساس اولویتهای محالت و

صادق بودن شهرداری با مردم دردادن اطالعات و اخبار درست و

نواحی مختلف شهر

آگاهی بخشی به آنها در ارتباط با مسائل و سیاستهای اداره شهر

شناسایی ظرفیتها ،پتانسیلها و مزیتهای نسبی شهر و

رعایت اصول و ضوابط مرتبط با مسائل زیستمحیطی و بهداشتی شهر

اطالعرسانی بین مردم جهت جلب سرمایهگذاران

در ارائه مجوزهای کسبوکار از سوی شهرداری

تخصیص اعتبارات و منابع شهرداری در راستای اولویتها و

رعایت ضوابط مربوط به حفظ منابع طبیعی و باغات واقع در محدوده

نیازمندیهای واقعی عمرانی و خدماتی شهر

و حریم شهر از سوی شهرداری

تعامل شهرداری و شورا با شهروندان جهت استفاده از نظرات

رعایت ضوابط عمرانی مربوط به ایجاد خیابانها ،کوچهها و میدانها

مردم در حل مسائل شهر یا اختصاص پروژههای شهری
تعامل و هماهنگی شهرداری با سایر سازمانهای دولتی جهت

رعایت ضوابط برنامهریزی در صدور مجوزهای ساختوساز توسط

اجرای هماهنگ پروژههای عمرانی شهر

شهرداری

مدیریت شهری و نقش آن(...بابکانپور و همکاران)

برنامهریزی و سازماندهی شهری

حمایت شهرداری و شورای شهر از تشکیل سازمانهای

رعایت ضوابط برنامهریزی مربوط به ایجاد فضاهای سبز ،ورزشی،

خودجوش و مردمی در موضوعات مختلف شهری

آموزشی ،بهداشتی توسط شهرداری

تهیه برنامه عمرانی پنجساله شهر و اطالعرسانی محتوای آن به

مطالعه و مراجعه برای شناسایی و اولویتبندی نیازمندیهای محله و

شهروندان

شهر توسط شهرداری

برنامهریزی و ساماندهی معابر و شبکههای ارتباطی شهر و تالش

مراجعه برای تنظیم شناسنامه جهت تعیین وضعیت مقاومت

برای نگهداری و توسعه آسفالت خیابانها و گذرها

ساختمانها در برابر بحرانهای طبیعی نظیر زلزله

تغییر کاربری اراضی کارگاهی ،امنیتی و نظامی داخل شهر به

مراجعه برای تنظیم شناسنامه مشخصات کامل برای امالک و

کاربریهای مناسب

ساختمانها

تعیین حدود و تهیه نقشه جامع شهرسازی برای شهر و حریم آن

مراجعه برای شناسایی وضعیت اقتصادی -اجتماعی خانوارها در

و مقررات مربوطه

جهت تولید مسکن متناسب با نیازهای شهروندان (خانههای ارزان)

برنامهریزی برای جذب توریست با ارائه زیرساختهای الزم و

برنامهریزی توسعه مراکز تفریحی و گذران اوقات فراغت شهر برای

ساماندهی مراکز توریستی شهر

رفاه حال شهروندان

رعایت ضوابط برنامهریزی در قطعهبندیها ،آمادهسازیها و توسعههای جدید شهری

امور اجرایی و خدماتی

وضعیت ساماندهی و نگهداری حاشیه رودخانههای شهر

ایجاد شبکههای دفع فاضالب شهری

ایجاد خیابانها ،معابر و میادین جدید شهری

ایجاد پایانههای مسافربری درونشهری و برونشهری متناسب با نیاز

وضعیت بهسازی و مقاومسازی مساکن و محالت قدیمی

ایجاد پارکینگ متناسب با نیاز شهر

وضعیت آسفالت سوارهروها و پیادهروها

اقدامهایی در جهت حفظ نظافت و زیباسازی شهر

ایجاد و گسترش باغات و فضاهای سبز شهری

نگهداری از تأسیسات عمومی و اموال و دارایی شهر

وضعیت صدور پروانه برای کلیه ساختمانهای شهر

دسترسی مناسب به مراکز خدمات عمومی(آموزشی ،درمانی،
تجاری ،رفاهی و غیره)

توفیق در اجرای درست و بهموقع طرحهای عمرانی

وضعیت آمادهسازی زمینهای پیرامون شهر جهت هدایت توسعههای
جدید شهری

ایجاد محلهای مخصوص تخلیه زباله

وضعیت بهداشتی شهر(دسترسی به سرویسهای بهداشتی ،نظافت
جویها ،مقابله بانفوذ حیوانات خطرناک به خیابانهای شهر و غیره)

(منبع :مشکینی و همکاران1395 ،؛ خادمالحسینی و بهرامی1398 ،؛ محمدی و همکاران)1399 ،

محدوده مطالعاتی در این پژوهش شهر یاسوج است که در موقعیت جغرافیایی  30درجه و  28دقیقه عرض شمالی
و  51درجه و  36دقیقه طول شرقی قرارگرفته است .دارای مساحتی برابر با  1801هکتار میباشد .ازنظر طبیعی بین
رودخانههای بشار در جنوب و مهریان در غرب و کوههای دنا در شمال و شرق محصور شدهاست .شهر یاسوج از
سمت شمال و شرق به ارتفاعات زاگرس از سمت جنوب به رودخانه بشار و روستاهای اکبرآباد و نجفآباد ،از سمت
جنوب غربی به شهرک صنعتی و روستای بلوکو ،از سمت غرب و شمال غربی به رودخانه مهریان و روستای مهریان،
شرفآباد علیا ،شرفآباد سفلی و وسطی محدود میگردد .در شکل ( )1موقعیت شهر یاسوج در ایران و استان
کهگیلویه و بویر احمد نشان دادهشده است.
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شکل .1نقشه مو عیت شهر یاسوج در ایران و استان کهگیلویه و بویر اح د

یافتههای تحقیق

با توجه به اهمیت و نقش مدیریت شهری بر کنترل روند توسعه فضایی  -کالبدی شهرها در همین راستا بر اساس
بررسیهای صورت گرفته و با توجه به پیشینه پژوهش میتوان بیان کرد تأثیر مؤلفههای مبنایی مدیریت شهری بر کنترل
و هدایت روند توسعه فضایی  -کالبدی نواحی پیراشهری یاسوج در ابعاد سهگانه؛ تصمیمگیری و سیاستگذاری
شهری ،برنامهریزی و سازماندهی شهری و امور اجرایی و خدمات شهری قابلبررسی است .که در ادامه تأثیر هر یک
از این ابعاد سهگانه بر کنترل روند توسعه فضایی  -کالبدی با استفاده از روش معادالت ساختاری و با کمک نرمافزار
اسمارت پی ال اس ( )Smart P.L.Sمورد بررسی قرارگرفته است که خروجی حاصل در قالب چند بخش قابل تشریح
است.
تحلیل عاملی تأییدی

تحلیل عامل تأییدی ،برای سنجش اعتبار و روایی مقیاس اندازهگیری مورداستفاده قرار میگیرد .در تحلیل عاملی
تأییدی ،فرضیههای معینی درباره ساختار بارهای عاملی1و همبستگیهای متقابل بین متغیرها مورد آزمون قرار میگیرد.
در تحلیل عامل تأییدی هر چه میزان بار عاملی به عدد یک نزدیکتر باشد گویای ارتباط قویتر سؤاالت پرسشنامه با
م تغیرهای مکنون است و اگر میزان بار عاملی استاندارد صفر باشد به معنای عدم ارتباط بین سؤال پرسشنامه با متغیر
مکنون است .نتایج نهایی تحلیل عامل تأییدی در قالب (شکل  )2نشان دادهشده است .قابلذکر است که اگر بارهای
عاملی متغیر مذکور باالتر از  0/4باشند مورد تأیید است و در مدل نهایی قرار میگیرد و اگر کمتر از  0/4باشد باید
حذف شود .بر این اساس طبق خروجی بهدستآمده ،بارهای عاملی تأییدی (باالتر از  )0/4برای متغیر سیاستگذاری
و تصمیمگیری شهری  7شاخص ،متغیر برنامهریزی و سازماندهی شهری  4شاخص ،متغیر امور اجرایی و خدمات
شهری  10شاخص و نهایت ًا هدایت و کنترل توسعه فضایی  3شاخص است.

Standardized Loading
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1

مدیریت شهری و نقش آن(...بابکانپور و همکاران)

شکل .2نتایج تحلیل املی تأییدی

ارزیابی مدل ساختاری

در این مرحله میبایست شاخصهای برازندگی مدل و برازش مدل تعیین شود .ازاینرو شاخصهای بهدستآمده
در پی  -ال -اس ،همگی کیفیت برازش را نشان میدهند .نتایج برازندگی در جدول ( )3ارائهشده است.
دول .3نتایج برازندگی مدل
متغیرها

میزان بتا ()Beta

آماره t

سطح اطمینان

نتیجه

سیاستگذاری و تصمیمگیری شهری

0/433

12/935

 99درصد

تأیید

برنامهریزی و سازماندهی شهری

0/372

4/888

 99درصد

تأیید

امور اجرایی و خدماتی

0/487

14/851

 99درصد

تأیید

بهطورکلی در همین ارتباط باید بیان کرد که متغیرهای سهگانه؛ تصمیمگیری و سیاستگذاری شهری ،برنامهریزی
و سازماندهی شهری و امور اجرایی و خدمات شهری درمجموع  0/874درصد متغیر هدایت و کنترل توسعه فضایی
مناطق پیراشهری یاسوج را پیشبینی می کنند .یعنی میزان و نوع عملکرد مدیریت شهری یاسوج در هر یک از این سه
بعد چه مثبت یا منفی تأثیر زیادی بر میزان توسعه فضایی مناطق پیراشهر دارد لذا مدیریت شهری بهعنوان یکی از
نهادهای تصمیمگیر امور شهر میبایست بهطور مدبرانهای درزمینهٔ نحوه و میزان توسعه فضایی شهر یاسوج و ساماندهی
روند پراکندهرویی شهر و دستاندازی به محدودههای پیراشهر و تأثیراتی که میتواند در این محدودهها داشته باشد
برنامهریزی کند و تدابیری بیاندیشد .در ادامه نمودار مسیر مدل برازششده در قالب شکل ( )3ارائه شدهاست.
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شکل .3مدل معادالت ساختاری در حالت تخ ین استاندارد ضرایب مسیر

در ادامه مقدار آماره  tبرای معناداری بارهای عاملی متغیرهای تحقیق ترسیم شدهاست (شکل .)4درصورتیکه مقدار
آماره  tبیشتر از  1/96باشد با احتمال 0/95درصد مقادیر آزمون تی معنادار میباشد .همچنین اگر مقدار  tبیشتر از
 2/58باشد پس با احتمال 0/99درصد مقادیر آزمون تی معنادار میباشد .از این رو با توجه به اینکه مقدار آماره تی
حاصلشده برای همه بارهای عاملی مدل هدایت و کنترل توسعه فضایی مناطق پیراشهری یاسوج بیشتر از  2/58میباشد
پس با احتمال  0/99مقادیر آزمون تی اکثریت عاملها یا شاخصها معنادار میباشد و مورد تأیید است (قابلذکر است
این نتایج پس از اصالح مدل بهدستآمده است).

شکل .4مدل معادالت ساختاری در حالت معناداری ضرایب ()t- value

در آخر کیفیت مدل اندازهگیری موردسنجش واقع شدهاست که نتایج آزمون کیفیت مدل اندازهگیری پیشبینی
هدایت و کنترل توسعه فضایی در قالب جدول ( )4ارائه شدهاست که در جدول مذکور؛  SSOمجموع مجذورات
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مشاهدات برای هر بلوک متغیر پنهان SSE ،مجموع مجذور خطاهای پیشبینی برای هر بلوک متغیر پنهان و SSE/SSO

نیز شاخص اعتبار اشتراک یا  CV-COMاست .اگر شاخص وارسی اعتبار اشتراک اکثریت متغیرهای پنهان مثبت باشد،
مدل اندازهگیری کیفیت مناسبی دارد .ازاینرو طبق هدف اصلی پژوهش که ارائه مدل ساختاری مؤلفههای مبنایی
مدیریت شهری مؤثر بر هدایت و کنترل روند توسعه فضایی-کالبدی مناطق پیراشهری یاسوج است و همانطور که
نتایج (جدول  )4نشان میدهد کیفیت مدل اندازهگیری پیشبینی هدایت و کنترل توسعه فضایی مناطق پیراشهر قابلقبول
است.
دول .4سنجش کیفیت مدل اندازهگیری
مجموع مجذورات مشاهدات

مجموع مجذور خطاهای پیشبینی

شاخص اعتبار اشتراک

متغیر

()SSO

()SSE

()SSE/SSO

امور اجرایی و خدماتی

1480

1239/74

0/1623

برنامهریزی و سازماندهی

740

680/864

0/0799

سیاستگذاری و تصمیمگیری

1036

987/5602

0/0468

کنترل و هدایت توسعه فضایی

444

321/928

0/2749

نتیجهگیری

امروزه با افزایش جمعیت شهری و هجوم روزافزون روستاییان به شهرها ،همه جوانب اقتصادی ،اجتماعی،
زیستمحیطی و کالبدی شهر دچار دگرگونی شدیدی شده و شهر از آن حالت ایستا و بدون تغییر به محیطی پویا و
سرشار از تناقض تبدیل گردیده و موجب تغییرات کالبدی و فضایی هم در بافتهای درونی و هم در کاربریهای
اراضی پیرامون شهر شده است با فراگیر شدن پیامدهای منفی گسترش افقی شهرها در جنبههای مختلف ،کنترل گسترش
کالبدی بسیار بااهمیت است که باید موردتوجه دقیق و کافی برنامهریزان و تصمیم گیران شهری قرار گیرد
( .)Thaitakoo, 2006: 24در این راستا مدیریت شهری بهعنوان نهاد یکپارچهسازی کوششهای شهروندان و دولت
برای بهبود اوضاع زیست  -محیطی ،اجتماعی ،فرهنگی ،کالبدی  -فیزیکی و اقتصادی شهرها میتواند با شکلدهی به
فضای فیزیکی  -کالبدی شهرها از مشکالت ناشی از گسترش افقی شهرها بکاهد و موجبات رفاه شهروندان و پایداری
شهری را فراهم آورد (علیان و همکاران .)212 :1396 ،اگر مدیریت شهری را اداره امور شهر بهمنظور ارتقای مدیریت
پایدار و هم چنین یک سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیررسمی مؤثر و ذیربط در ابعاد مختلف
اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی حیات شهری باهدف اداره ،کنترل و هدایت توسعه همهجانبه و پایداری شهری بدانیم
(مرصوصی و بهرامی .)5 :1390 ،بنابراین بیتوجهی به مدیریت توسعه در نظام برنامهریزی شهری میتواند تأثیرات
مخرب متعددی مثل؛ پاسخگو نبودن طرحهای تهیهشده به مسائل و مشکالت محدودههای شهری و نبود ضمانت اجرایی
برای به اجرای راهبردها و سیاستهای تدوینشده همین طرحها را به دنبال داشته باشد.
هدف این مطالعه ،سنجش میزان تأثیرگذاری هر یک از مؤلفههای مبنایی مدیریت شهری در کنترل و هدایت روند
توسعه فضایی  -کالبدی مناطق پیراشهری یاسوج است .بدین منظور در فرآیند تحقیق ،بهمنظور شناسایی مفهوم توسعه
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ناموزون فضایی  -کالبدی شهر و نقش مدیریت شهری ابتدا مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی شد و درنهایت در
راستای هدف پژوهش مدلی ارائه شد که جهت بررسی هدف و برازش مدل از آزمون معادالت ساختاری و تحلیل
مسیر بهره گرفته شد .بدینصورت که پس از آزمون تحلیل عاملی تأییدی شاخصهایی که بار عاملی آنها کمتر از
 0/4بود حذف و مدل مورد اصالح قرار گرفت که پس از اصالح مدل؛ بارهای عاملی تأییدی (باالتر از  )0/4برای متغیر
سیاستگذاری و تصمیمگیری شهری  7عامل ،برنامهریزی و سازماندهی شهری  4عامل ،امور اجرایی و خدمات شهری
 10عامل و هدایت و کنترل توسعه فضایی شهر یاسوج با  3عامل در مدل نهایی باقی ماندند .در مرحله بعد ارزیابی مدل
ساختاری پژوهش نشان داد که تأثیر متغیرهای سهگانه؛ سیاستگذاری و تصمیمگیری شهری ،برنامهریزی و
سازماندهی و امور اجرایی و خدمات شهری بر فرآیند کنترل و هدایت روند توسعه فضایی  -کالبدی مناطق پیراشهری
یاسوج ،ضرایب مسیر به ترتیب ( )0/487( ،)0/372( ،)0/433به دست آمدند که اثر مثبت میان این عوامل را نشان
میدهند .بدین ترتیب ،مؤلفههای مبنایی مدیریت شهری (سیاستگذاری و تصمیمگیری شهری ،برنامهریزی و
سازماندهی ،امور اجرایی و خدمات شهری) به میزان  /372 ،0/433و  0/487تغییرات کنترل و هدایت روند توسعه
فضایی  -کالبدی را تبیین میکنند .تأثیر مؤلفههای مبنایی مدیریت شهری (سیاستگذاری و تصمیمگیری شهری،
برنامهریزی و سازماندهی ،امور اجرایی و خدمات شهری) با توجه به آماره  )14/851( ،)4/888( ،)12/935( tدر سطح
 99درصد معنادار است .بنابراین مؤلفههای مبنایی مدیریت شهری بر کنترل و هدایت روند توسعه فضایی  -کالبدی
محدوده تأثیر مثبت و معنادار دارد .همچنین بهطورکلی این سه مؤلفه مبنایی مدیریت شهری درمجموع  0/874درصد
متغیر هدایت و کنترل توسعه فضایی محدوده مطالعاتی را پیشبینی میکنند و نهایتاً شاخص وارسی اعتبار اشتراک همه
متغیرهای پنهان (سیاستگذاری و تصمیمگیری شهری ،برنامهریزی و سازماندهی ،امور اجرایی و خدمات شهری و
هدایت و کنترل توسعه فضایی شهر یاسوج) مثبت بوده که حاکی از مناسب بودن کیفیت مدل اندازهگیری است .همسو
با نتایج این پژوهش ،جمشیدزهیشهبخش و قنبری ( )1399نیز معتقدند که خزش شهر زاهدان بر روند توسعه فضایی
روستاهای پیراشهری تأثیرات مثبت (بخش خدمات) و منفی (بخش کشاورزی) داشته است .طوالبینژاد و سهرابی
( )1399نیز بیان کردند که نحوه عمل کرد مدیران (دهیاران) در میزان رضایت ساکنین پیراشهری شهرستان پلدختر در
ابعاد زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی مؤثر است .از طرفی عنابستانی و فعال جاللی ( )1400معتقدند که هر چه
نظارت دهیاران بیشتر باشد روند توسعه کالبدی – فضایی روستاهای پیراشهری مشهد متوازنتر خواهد بود .نتایج
پژوهش ریاحی و معصومی ( )1399نیز حاکی از آن است که با افزایش فاصله از شهر ،میزان چالشهای مدیریت
روستایی تأثیر کمتری بر توسعهنیافتگی روستاهای پیرامون شهر دارد چراکه روستاهایی که به شهر نزدیکتر بودهاند
بیشتر تحت قوانین و مقررات شهر قرار داشتهاند .پوریوسفی ( )1398نیز معتقد است ساختار تشکیالتی و سطح تخصص
مدیران شهری در عملکرد بهینه و دستیابی به اهداف مدیریت شهری در راستای توسعه فضایی  -کالبدی شهر چالوس
نقش بسیار مهمی ایفا میکند .لذا طبق گفته کاظمیان شیروان و همکاران ( )1396مناطقی که در قلمروی فضایی پیرامون
کالنشهرها گسترشیافته است باید با دقت و حساسیت بیشتری به مدیریت ساختاری  -کارکردی آنها پرداخته شود.
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بهطورکلی تغییرات شدید و غیرمنطقی کاربری زمین ،نقش جریانهای پنهان ،زمینخواری ،انتقال غیرقانونی زمین-
های دولتی ،تعارضات زمین ،معامالت غیررسمی زمین ،عدم مدیریت بهموقع تغییرات ،وجود قوانین متزلزل شهری،
عدمحمایت جامع و کافی از شهرداری در مسئله مدیریت توسعه فضایی مناطق پیراشهری یاسوج از ناپایداریهای
کالبدی  -فضایی این منطقه است که خروج از ناپایداریهای کالبدی  -فضایی کنونی منطقه مستلزم طراحی الگوی
بهینه مدیریت شهری است .چراکه مدیریت شهری بهعنوان ابزاری سودمند برای سامان دادن اندام واره شهر ،مسئولیت
هدایت توسعههای درونزا و برونزای این سیستم ارگانیگ را بر عهده دارد و بهعنوان نهادی مدنی برخاسته از مردم در
جهت توسعه پایدار و توسعه انسانی گام برمیدارد .در تمام این عرصهها شهرداری نهفقط در زیربناهای مربوط بلکه در
برنامه ریزی ،مدیریت و توسعه این عرصه نقش دارند .در همین ارتباط باید اشاره کرد؛ دخالتهای جناح سیاسی و
گروههای مختلف ذینفوذ ،وجود فساد اداری ،استفاده از افراد غیرمتخصص در شهرداری ،تمرکز اختیارات سیاست-
گذاری ،تصمیمگیری ،برنامهریزی و اجرا در سازمانها و نهادهای دولتی و نامشخص بودن جایگاه مدیریت شهری در
ایجاد هماهنگیهای سازمانی جهت اجرای قوانین و ضوابط رسمی و قانونی در تحوالت کالبدی  -فضایی از مهمترین
موانع اساسی پیشروی مدیریت شهری است .بنابراین یکی از الزامات توسعه کالبدی  -فضایی منسجم و پایدار ،ایجاد
یک نظام هدایت و کنترل مؤثر تحوالت کالبدی  -فضایی آن از طریق تمرکززدایی به سطح مدیریت شهری و مشارکت
گروهها و بازیگران متعدد محلی از بخشهای خصوصی و مردمی در مدیریت توسعه شهری است .در همین ارتباط
اقداماتی از قبیل؛ تصمیمگیری مشارکتی ،ساختار قدرت غیرمتمرکز ،یکپارچهسازی نهادی ،تفویض اختیارات به سطح
محلی ،ایجاد بسترهای قانونی الزم جهت اداره مطلوب زمین ،حذف بورسبازی در مدیریت زمین با توجه به اصول
توسعه پایدار پیشنهاد میشود.
-

قرار دادن شهرداری در رأس مدیریت یکپارچه هماهنگ شهری؛

-

نیازسنجی و در اولویت قرار دادن نیازهای اساسی شهروندان در امر خدماترسانی شهری؛

-

شاخصهای کالبدی -فضایی در رأس برنامههای عملیاتی مدیریت شهری و شهرداری قرار گیرد؛

-

توزیع متناسب انواع خدمات در کل شهر جهت تحقق عدالت فضایی توسط مدیریت شهری فراهم شود؛

-

جلوگیری از گسترش منفصل در ضلع شرقی و شمالی شهر از طریق ایجاد محدودههای محافظتشده؛

-

شناساندن جایگاه مدیریت شهری ،مشخص کردن جایگاه و مسئولیتهای شهرداری بهعنوان عنصر اجرایی در نظام
مدیریت شهری؛

-

تقویت بعد کنترل و نظارتی شهرداری و سایر دستگاههای متولی امور شهری بهمنظور جلوگیری از ساختوسازهای
بیرویه و ناهماهنگ با کالبد شهر؛ و

-

ازآنجاکه توسعه فیزیکی شهر امری اجتنابناپذیر است باید سعی شود توسعه شهر در جهاتی غیر از زمینهای
کشاورزی هدایت شود.
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