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های واژه

 کلیدی:
 ،یشهر تیریمد 

 - ییتوسعه فضا

مناطق  ،یکالبد

 اسوجی ،یراشهریپ

 یرشه تیریاست. مد یراشهریپ یفضاها دیتول یعامل اصل یو خزش شهر ینیشهرنش عیرشد سر ت،یجمع شیافزا

 یکنون یرها دارد. الگوشه ییفضا-یگسترش کالبد روند تیدر کنترل و هدا ینقش اساس یمحل نهادکیعنوان به

-نیزم ژهیوبه یراشهریپ یبه فضاها یاندازدستو  یکالبد-ییفضا هاییداریمنجر به بروز ناپا رانیدر ا یشهر تیریمد

 یها-همؤلف یساختار یمدلساز باهدفشده است. پژوهش حاضر  اسوجی ازجملهشهرها  ترشیدر ب یکشاورز های

صورت گرفته  وجاسی یراشهریمناطق پ یکالبد-ییو کنترل روند توسعه فضا تیمؤثر بر هدا یشهر تیریمد ییمبنا

. جامعه باشدمی اهپرسشنامه لیجهت تکم یدانیم شیمایکه با پ یلیتحل-یفیتوص کردیوبر ر یاست. روش پژوهش مبتن

 یریگمونهاست که به روش ن وجاسیشهر  یو عموم یدولت یمتخصصان و کارشناسان نهادها ران،یپژوهش، مد یآمار

 یهاانتخاب شد. داده فرن 148مونه مورگان به تعداد حجم ن نییصورت هدفمند با استفاده از جدول تعو به یاخوشه

( Smart P.L.S) اسالپی اسمارت افزارو با استفاده از نرم یاز روش معادالت ساختار یرگی¬با بهره شدهیگردآور

 یریگمیو تصم یگذاراستی)س یشهر تیریمد ییمبنا هاینشان داد که مؤلفه جیار گرفت. نتاقر لیوتحلهیتجزمورد 

کنترل و  راتییتغ 487/0و  /372، 433/0 زانی( به میو خدمات شهر ییامور اجرا ،یدهو سازمان یزریبرنامه ،یشهر

 تیریمد ییمبنا هایفهمؤل ریتأث نیچن. همکنند¬یم نییرا تب یمحدوده مطالعات یکالبد-ییروند توسعه فضا تیهدا

ثبت و معنادار م ریانگر تأثیدرصد معنادار بوده که ب 99( در سطح 888/4( ،)851/14)، t (935/12)طبق آماره  یشهر

 874/0 ،یشهر تیریسه مؤلفه مد نیا درمجموعاست.  یکالبد-ییروند توسعه فضا تهدای و کنترل بر هامؤلفه نیا

 کنند.یم ینبیشیرا پ اسوجی یراشهریمناطق پ ییل توسعه فضاو کنتر تیهدا ریدرصد متغ
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 مقدمه

شهری مواجه شدند )امینی  -های عظیم روستا بعد از انقالب صنعتی، شهرها با رشد سریع جمعیت و افزایش مهاجرت

درصد  60ود رود حد( که با این روند رو به رشد جمعیت و گسترش شهرها در جهان، انتظار می88: 1398و احمدتوزه، 

باشد می توسعهدرحالدرصد آن در کشورهای  90در مناطق شهری زندگی کنند که  2030از جمعیت جهان تا سال 

(El-Kawy et al., 2011: 487.) های تعادل با افزایش جمعیت شهرنشین در کشورها مسائل مختلفی همچون عدم

ریزی، به ، توسعه بدون برنامه (Williams et al., 2000: 229)فضایی، نوسان شدید قیمت مسکن، خزش شهری 

( 2: 1391الدینی و همکاران، های شهری )سیفزیرساخت رفتن اراضی مرغوب کشاورزی، چند برابر شدن محدوده

است. این معضل همان الگوی گسترش یا پراکنش افقی شهری است که منشأ بسیاری از مشکالت در بروز پیدا کرده

امروزه اکثر شهرها به دلیل  درواقع(. 3: 1389یافته شده است )پوراحمد و همکاران، و توسعه توسعهدرحالشهرهای 

فضایی و رشد شهرها فرآیندی  -فضایی درگیرند. توسعه کالبدی  -های گوناگون با مقوله توسعه کالبدیمحدودیت

چار تحول و محیط شهری و های شهری در آن دها و کاربریکند، فعالیتاست که کالبد شهری طی آن رشد می

کالبدی شهر و تغییر در رشد  -توسعه فیزیکی  رندهیدربرگشوند. این اصطالح های اطراف دستخوش تغییر میمحدوده

-فضای غیرشهری اطراف شهر برای توسعه شهری است )حسینی رندهیدربرگهای شهری و ها و تغییرات سرانهکاربری

شود ها دیده میهای انسانی یا کاربری اراضی در شهرها و شهرکدر قالب فعالیت( که 147: 1396آبادی، خواه و زنگی

(Amoatenge et al., 2014: 17 ) های فیزیکی و فضاهای شود محدودهفرآیندی پویا و مداوم سبب می عنوانبهو

( که اگر 152: 1395یابند )محمدی و همکاران، کالبدی شهر در جهات افقی و عمودی از حیث کمی و کیفی افزایش 

های شهری و سامانه انجامدینمباشد به تنسیق فیزیکی متعادل و موزون فضاهای شهری  برنامهیباین روند رشد، سریع و 

نبود کنترل و نظارت بر توسعه فضایی باعث  چراکه( 87: 1384کند )فردوسی، ای مواجه میرا با مشکالت عدیده

 ,.Olga et al)شود رزی و افزایش هزینه تأسیسات و تجهیزات شهری میناپیوستگی سطحی، نابودی اراضی کشاو

مقامات دولتی در  یتوجهیبکند و نهایتاً ناتوانی و ، کنترل توسعه در سطح شهرها را با سختی مواجه می(47 :2016

 ,Ansah & Francisca)اراضی شهری را به دنبال خواهد داشت  دهندگانتوسعههای سوداگرایانه ساماندهی فعالیت

تواند آثار وارده الگوی رشد را ارزیابی بنابراین شناخت و مطالعه الگوهای توسعه فضایی یک شهر می. (60 :2016

ریزی توسعه در محدوده ای را برای شهر توصیه کند تا بر پایه آن بتوان به سایر مراحل برنامهریزی ویژهکرده و برنامه

(. در همین راستا بررسی مراحل رشد و توسعه فضایی شهرهای 66: 1399و همکاران، پور )اسمعیل افتیدستمطالعاتی 

، باعث رشد ونقلحملتکنولوژی  ژهیوبهدهد که تغییرات تکنولوژیک قرن اخیر جهان از گذشته تا به امروز نشان می

گوی رشد و توسعه ناموزون سریع فیزیکی شهرها و تبدیل شهرهای فشرده به شهرهای گسترده شده است. در این میان ال

و در  شدهیزیربرنامهالگویی  افتهیتوسعهعنوان الگوی اسپیرال در ادبیات جهانی مطرح است، در کشورهای که به

شود که باعث رشد و توسعه گسترده شهرها، گسترش الگویی بدون برنامه محسوب می توسعهدرحالکشورهای 

شده است )مدیری و همکاران،  توسعهدرحالدر شهرهای کشورهای  یطیمحستیزشهرنشینی و شدت گرفتن مشکالت 

1396 :8 .) 
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گذارد. گسترش فیزیکی شهر، جذب جمعیت گسترش سریع شهرها اثرات زیانباری در محیط بر جای می یطورکلبه

ستاها را در شهر زمینه ادغام رو مروربهشهر،  یسوبهمهاجر به روستاهای حاشیه شهر و توسعه فیزیکی روستاهای مذکور 

پیامدهای عمده شهرنشینی شتابان، گسترش فضایی شهرها و ادغام روستاها و اراضی  ازجمله بیترتنیابهسازد. فراهم می

باشند که ترین عواملی میفضاهای پیراشهری یکی از مهم نیبنیدرا(. 32: 1390پیرامونی است )فیروزنیا و همکاران، 

کنند. ناحیه پیرامونی ای و محلی یاد میابزار مهم در سطوح مختلف ملی، منطقه عنوانبهآن ریزان بخش توسعه از برنامه

شود. بدین شکل که شهرها پیراشهر شناخته می عنوانبههای شهری قرار دارد اغلب تحت تأثیر فعالیت شدتبهشهر که 

-گیری و دگرگونی شهرها در اندازهفضاهای زیستی، اراضی کشاورزی و محیط طبیعی موجب شکل یسوبهبا پیشروی 

های گوناگون، دگرگونی از ماهیت روستایی به شهری در روستاهای در مرحله گذار و پدیدار گشتن پیراشهرنشینی 

نشین شهری یتازگبههای شهرها به مناطقی که در حاشیه توسعهدرحال(. در کشورهای 13: 1385شوند )دانشپور،می

نواحی مختلط تحت نفوذ شهر، اما با  عنوانبهشود که غالبًا شهر است پیراشهر گفته می شده و محل اتصال حومه به

 شدتبهیک ناحیه در حال گذار از محیط  صورتبهشوند و شناسی روستایی در نظر گرفته میمورفولوژی و ریخت

 ;Caruso, 2015: 16)برای توسعه شهری است  فشارتحتشود که روستایی به محیطی کامالً شهری توصیف می

Bertrand, 2007: 65)  و با توجه به روند رو به رشد خود نیاز به مدیریتی پویا دارند که متضمن دستیابی به توسعه پایدار

از  توسعهدرحالعنوان یکی از کشورهای های فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی باشد. ایران نیز بهشهری در بخش

ساز در دوران پس از انقالب اسالمی، رشد سریع جمعیت شهری، زمینه کهیطوربهاست  این قاعده مستثنی نبوده

( بدین ترتیب 37: 1390کسری، شهرهای بزرگ بوده است )پورمحمدی و جام خصوصبهگسترش انفجاری در شهرها 

البدی بر اساس یابی و تغییر و تحوالت کهای جمعیتی ایران، عدم شکلهای سازمان فضایی کانونیکی از ویژگی

گر سیاسی تصمیماتی، ریزی و جریانات هدایتعمده مسائل فراروی نظامات برنامه کهیطوربهمند است. های قاعدهبنیان

گیرد. بر این اساس های انسانی نشأت میکالبدی در سطح سکونتگاه -تغییرات فضایی  یبرنامگیبناپذیری و از انتظام

های روستایی و اینکه عمدتاً از رشد نامتقارن و پیوندهای جغرافیایی با سکونتگاه واسطهبهدر سطح کشور، شهرها 

های روستایی دور و نزدیک را زده برخوردارند، در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فضایی و کالبدی کانونشتاب

ترین فاصله با از روستاها که در کمدلیل موجی بودن این جریانات، آن دسته سازد که در بسیاری از موارد بهمتأثر می

 (.176: 1392پور،پذیرند )افراخته و حجیترین تأثیرات را میشهرها قرار داشته بیش

اسکان جمعیت  منظوربهمرکز استان کهگیلویه و بویراحمد که به دالیل سیاسی، امنیتی و  عنوانبهشهر یاسوج نیز  

رغم انسجام ایجاد گردیده است. علی 1344های دولتی در سال ات و سازمانکوچ رو و ایجاد پایگاهی برای استقرار ادار

های روستایی، افزایش فضایی و فشردگی در مرحله پیدایش و رشد ارگانیک آن، در پی تحوالت ناشی از مهاجرت

یی است. بدین ترتیب شهری که تا چند دهه پیش در فضامتحول شده یکلبهجمعیت و تغییرات شهرسازی معاصر 

فضایی  -رشد کالبدی  جهیدرنت کهیطوربهاست داشته یتوجهقابلبود امروزه تغییرات فضایی  گرفتهشکلمحدود 

ریزی شده بسیاری از اراضی مرغوب کشاورزی و باغات پیرامون را نابود کرده و رشد پراکنده و غیر برنامه ختهیگسلجام
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(Sprawl) های زیرساختی و خدمات واجه ساخته و عالوه بر این هزینهشهری مدیریت اراضی اطراف را با مشکل م

است. گسترش پیراشهری در اطراف شهر یاسوج و پیشروی شهر در محیط باال برده یتوجهقابل طوربهشهری را 

 گرفتهشکلمند آن هدایت نظام یسازوکارهاتحت شرایط سوداگری کنترل نشده زمین و فقدان الگو و  کهآنپیراشهری 

، در غیاب یطیمحستیزتواند موجب بروز پیامدهای منفی ناشی از گسترش بی برنامه شود و عالوه بر انحطاط میاست 

های الزم باعث سایر مشکالت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی توسعه کل شهر و منطقه پیراشهری نگری و دوراندیشیپیش

کالبدی برخی از روستاهای  -ر یاسوج، تسخیر فضایی یاسوج خواهد شد. بنابراین با توجه به چرخه رشد فیزیکی شه

و نامتوازن و از  برنامهیبو کالبدی گسترش  یطیمحستیزپیراشهری آن، تغییر کاربری اراضی و پیامدهای اقتصادی، 

ریزی شهرها یکی از اثرگذارترین عناصر در ساماندهی و برنامه عنوانبهسوی دیگر با عنایت به اینکه مدیریت شهری 

تواند در نحوه مدیریت بر جریان مطلوب زندگی شهری، می کهیطوربهنقش بسیار مهمی در اداره امور شهرها دارد، 

ترین نقش را ایفا کند ضروری است که جهت ارتقای کیفیت های انسانی و پایداری توسعه شهری مهمبهبود سکونتگاه

 یدرستبهی شود. بدین دلیل که اگر مناطق پیراشهری زندگی در شهر یاسوج به مدیریت مناطق پیراشهری توجه جد

هدایت کرد و این امر منجر به بروز  یخوببهیک سیستم زنده و هوشمند  عنوانبهتوان مدیریت نشوند شهر را نمی

های مبنایی مدلسازی ساختاری مؤلفه باهدفهای فراوانی در شهر و محیط پیراشهری خواهد شد. لذا این پژوهش چالش

کالبدی نامتوازن مناطق پیراشهری شهر یاسوج صورت  -ریت شهری مؤثر بر هدایت و کنترل روند توسعه فضایی مدی

  گرفته است.

 

 فضایی در مناطق پیراشهری -توسعه کالبدی 

های ساختاری با تمام عناصر و مؤلفه چراکهریزی شهری است ترین مفاهیم برنامهفضایی از کلیدی -ساختار کالبدی 

های متعددی در تولید درگیر بوده و بیانگر چگونگی استقرار و عملکرد این عناصر در سطح شهر است که مؤلفهشهر 

شوند و نهایتًا های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و غیره که این عوامل همگی جمع میاین فضا دخیل هستند از قبیل مؤلفه

فضایی  -ساختار کالبدی  گریدیعبارتبه(. Wiedmann et al., 2012:13)یابند در قالب مورفولوژی شهری تبلور می

است که هم دارای نمود عینی و هم نمود ذهنی  ساختانسان، برآیند تمام نیروهای انسانی، طبیعی و سوکییک شهر از 

، های طبیعی و امکانات آناست و با توجه به اینکه چگونگی رشد هر شهر تحت تأثیر عوامل متعددی چون محدودیت

آگاهی از ساختار فضایی  رونیازاریزان و چگونگی مصرف زمین و بسیاری عوامل دیگر قرار دارد، های برنامهسیاست

های ریزان شهری باشد و به بهبود محیطتواند یکی از عوامل تأثیرگذار در میزان موفقیت برنامهو نحوه گسترش شهر می

 -( و از سوی دیگر با توجه به اینکه رشد و گسترش کالبدی 64: 1393شهری کمک شایانی نماید )قدمی و یوسفیان، 

گذارد لذا چنانچه مستقیم و غیرمستقیم تأثیر می طوربهها و ساختارهای شهر فضایی شهر، فرآیندی است که بر تمام نظام

گذارد )خیرالدین این فرآیند جریان درستی را طی نکند اثرات نامطلوب بسیاری را بر اجزای مختلف شهر بر جای می

 (.  106: 1392و همکاران، 
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فضایی به واسطه تحوالت توسعه جمعیتی و تغییرات کاربری اراضی ناشی از آن، ادغام  -امروزه ساختار کالبدی 

. (Natale et al., 2014: 162)است  قرارگرفتهروستاها در بافت فیزیکی شهرها و غیره پیوسته دستخوش تغییر و تحول 

دهد شهرها از زمان شروع تا به امروز دارای روند توسعه نسبتًا بررسی سیر تکامل توسعه شهری نشان می کهیطوربه

العاده با یکدیگر اند و در اکثر فضاهای شهری همه عناصر شهری دارای یک همگونی و سازگاری خارقمتعادلی بوده

تأثر از مدرنیسم، گسترش سریع شهرها و پیدایش م 20و  19اجتماعی و اقتصادی قرن  -اند اما تحوالت فرهنگی بوده

ها به وجود آورده است . در کالبدی آن -شهرها را موجب شده و تغییرات بنیادی را در ساختار و سازمان فضایی کالن

همین ارتباط بررسی روند تاریخی توسعه شهرهای جهان نیز بیانگر گسترش الگوی توسعه پراکنده و ناموزون شهر در 

ای مختلف جهان است. این پدیده که از ابتدای قرن بیستم آغاز شد، پس از جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشوره

)پورمحمدی و جام کسری،  شده است نیآفرمشکلهای اخیر در اغلب شهرها شهرهای جهان تسریع یافته و در دهه

موزون و بدون برنامه جمعیت و فعالیت باعث ، رشد ناتوسعهدرحالکه در کالنشهرهای کشورهای  یاگونهبه( 50: 1390

کمبود امکانات زیرساختی و منابع آن شده است. در حقیقت رشد و گسترش  جهیدرنتگسترش رشد سریع شهری و 

ناموزون یکی از اشکال رشد و گسترش شهر است که بر اساس عوامل متعددی همچون دگرگونی بنیان اقتصادی شهر، 

های ناگهانی برای توسعه گیریهای سهل انگارانه شهرسازی، تصمیمزمین، سیاست یبازبورسفراهم شدن امکان 

های خودروی شهری و تخریب مراتع و اراضی گیرد و سبب ظهور بافتشهری و قوانین ناکارآمد شهری شکل می

عوامل  اگرچه(. 23: 1393آورد )قدیری و همکاران، های ناپایداری شهری را فراهم میکشاورزی شده و نهایتاً زمینه

و  ختهیوگرجستههای های تجاری و مسکونی کم تراکم، توسعهمختلفی همچون؛ گسترش نامحدود بیرونی، زیستگاه

های مختلف در انواع کاربری کیتفکعمومی،  ونقلحملریزی متمرکز یا نظارت بر زمین، تسلط منفک، نبود برنامه

بازی و معامالت قماری زمین یکی از (  اما روند بورس18: 1390نی، پراکنش شهرها مؤثرند )احدنژاد روشتی و حسی

(. کشور ایران نیز 3: 1393شود )رهنما و رضائیان، عوامل اصلی برای توسعه فیزیکی ناموزون شهرها محسوب می

شاهد چنین روندی از توسعه ناموزون بوده است. تحوالت نظام اجتماعی،  توسعهدرحالهمچون سایر کشورهای 

آن افزایش جمعیت شهرها در  تبعبهبه بعد و گسترش شتابان شهرنشینی و  1340از دهه  ژهیوبهاقتصادی و سیاسی ایران 

ترین عامل و منشأ تغییرات در اثر گسترش شهرنشینی نابسامان کشور اثر روندهای مهاجرتی از روستا به شهر، مهم

اند؛ توان گفت که شهرهای ایران دو سناریو رشد را تجربه کردهاست. در بررسی پیشینه توسعه شهرهای کشور میبوده

در توسعه فضایی  40قبل از اصالحات اراضی دهه  خصوصبهسناریو رشد شهر در مدل ارگانیک که تا دوره پهلوی و 

اختاری است. در این فرآیند تغییرات سریزی جمعیت شهری بودهدرون صورتبهشهرها حاکمیت داشته و تأثیر آن بیشتر 

عموماً محتوایی بوده و الگوی رشد شهر فشرده مانده بود. سناریو دیگری که شهرهای ایران در ربع قرن اخیر در مرحله 

تر از رشد جمعیت رشد شهری از سر گذرانده، مدل رشد غیرارگانیک بوده است، در این فرآیند رشد فضایی بسیار سریع

( با 44: 1390است )پورمحمدی و جام کسری، ای شدهرویهرش پراکنده بیو نیاز واقعی شهر بوده و شهرها دچار گست

توجه به اینکه شهرها بر نواحی روستایی پیرامون خود در ابعاد گوناگون محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی تأثیرات 
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گیری و تغییرات ل(  این نرخ سریع توسعه شهری نامتوازن موجب شک12: 1394گذارند )قربانی و رحمانی، ژرفی می

وسیع در الگوی کاربری فضاهای پیراشهری اکثر مناطق کشور شده است. نواحی پیراشهری فضاهایی هستند که با رشد 

فضایی  عنوانبهباشند و سریع اجتماعی و وابستگی متقابل بین منابع طبیعی، کشاورزی و فرآیندهای شهری همراه می

های زیادی است ها و فرصتشوند که دارای محدودیتحیه مکمل شناخته میو نا یطیمحستیزاجتماعی، اقتصادی و 

شهری هم زندگی نکنند،  شدتبه( ساکنان این نواحی حتی اگر در الگوی فضایی 370: 1397)کاظمیان و همکاران، 

والت شهری توانند شهری در نظر گرفته شوند. این تحبه خاطر شیوه زندگی و تمرکز اجتماعی بر روی شهری شدن، می

( 34: 1399توانند با اصطالح پیراشهرنشینی تعریف شوند )رفیعی و همکاران، دهند میکه جایی از هسته شهری رخ می

های های مسکونی و تجاری شهری و کاهش فعالیتهای این نواحی؛ شتاب گسترش کاربریکه بارزترین ویژگی

زیرساختی ناکافی، ساکنانی با درآمد کم و متوسط و رشد  یرسانخدماتروستایی، رشد سریع ولی بدون برنامه با 

  (.Amoateng et al., 2014: 19) باشدبازارها می

گیری نواحی پیراشهری، نیازی مبرم به شکل ازجملهبنابراین الگوی توسعه فضایی پراکنده و تبعات ناشی از آن 

های آتی جهت کاهش ریزی برای توسعههر، برنامهای منسجم و دقیق دارد زیرا با شدت گرفتن توسعه شتدوین برنامه

گردد. لذا عملیاتی شدن این امر و دسترسی به ساختار شهری تلقی می باارزشهای مختلف امری میزان تخریب در زمینه

( در همین راستا بررسی سیر 200: 1396باشد )علیان و همکاران، سازمان و نظام مدیریتی کارآمد می درگرومتناسب، 

-دهد که تا پیش از صنعتی شدن شهرها، سازمانریزی شهری نشان مییخی تکامل اندیشه و عمل در مدیریت و برنامهتار

گرفت اما با افزایش جمعیت شهری، تنوع فعالیتی و خود به خودی و ارگانیک شکل می صورتبهیابی شهرها تقریبًا 

حاکم بر سازمان فضایی متحول گشته و شهر با مسائلی  جمعیتی شهر و تحوالت کالبدی به دنبال آن، معادالت پیشین

سابقه نداشته است. از این  درگذشتهشود که های مختلف محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مواجه میدر عرصه

فرآیند بر عهده  عنوانبهریزی و مدیریت فضایی شهرها مطرح گردید و مدیریت شهری پردازی در برنامهزمان نظریه

است. در سازی منابع برای دستیابی به توسعه شهری تعریف شدهن نقشی فعال در توسعه، مدیریت و هماهنگگرفت

 ربطیذحقیقت مدیریت شهری عبارت است از یک سازمان گسترده اقتصادی و کالبدی رسمی و غیررسمی مؤثر و 

( و 76: 1399دارد )آرزم و همکاران،  دهبر عهشهر را  جانبههمهدر ابعاد مختلف اجتماعی که کنترل و هدایت توسعه 

وضعیت  یسوبهیک عامل مهم در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ یک شهر است و روند حرکت از وضعیت موجود 

ریزی بدانیم اگر این مدیریت را عامل اصلی هر سازمان، نهاد و بخش جداشدنی هر برنامه کند.مطلوب را کنترل می

ها عناصر اصلی چرخه ریزی، سازماندهی، هدایت، هماهنگی، کنترل و اصالح برنامهنامهباید گفت که بر رونیازا

تواند در جهت ساماندهی فضاها و عناصر داخل شوند که با استفاده بهینه از ارکان خود میمدیریت شهری محسوب می

در این  شدهانجامخلی و خارجی کند. در ادامه به شماری از مطالعات داشهر اقدام و به فرآیند پایداری شهری کمک

 است.( اشاره شده1زمینه در قالب جدول شماره )
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 . پیشینه داخلی و خار ی پژوهش1 دول

 های پژوهشیافته عنوان پژوهش نویسندگان/ سال

عنابستانی و فعال 

 (1400جاللی )

ها تحلیل میزان اثرگذاری نظارت دهیاری

 و سازهای توسعه کالبدی )مطالعه برساخت

موردی: روستاهای پیراشهری کالنشهری 

 مشهد(

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

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

 

پور و اسمعیل

 (1399همکاران )

فضایی  -تحلیل کمی الگوی رشد کالبدی 

 اراکشهر 

، شهر الگوی رشد فشرده 1365-1385های رغم رشد اسپیرال شهر اراک طی سالعلی

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

ای با چنین شهر الگوی رشد خوشهشود و همگانه شهر دیده میجمعیت در مناطق پنج

ش مرکزی و بافت ارگانیک و یک نقطه سرد در گیری یک نقطه داغ در بخشکل

 شمال شرقی دارد.  -بخش شرق 

-شنننهجمشنننیدزهی

بننخننش و قنننننبننری 

(1399) 

فضایی  -خزش شهری و تحوالت کالبدی 

 های پیراشهر زاهدانسکونتگاه

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

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

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

جمعیت و تبادالت فرهنگی از روستاهای  ییجاجابهنقش خوابگاهی و افزایش 

 زاهدان بود.  شهرپیرامونی به 

نژاد و طوالیی

 (1399سهرابی )

های ن سکونتگاهتحلیل عملکرد مدیرا

پیراشهری با رویکرد توسعه پایدار فضا )مورد: 

 شهرستان پلدختر(

، یطیمحستیزبیشترین رضایت مردم محلی از عملکرد دهیاران به ترتیب مربوط به بعد 

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

 وجود دارد. یداریمعنهدف شهرستان پلدختر تفاوت 

ریاحی و معصومی 

(1399) 

های مدیریت روستایی و نقش آن در چالش

روستاهای پیراشهری )مورد:  یافتگینتوسعه

 شهر شیراز(

ترین چالش پیش روی مدیریت روستایی در روستاهای فرهنگی مهم -چالش اجتماعی 

ت روستایی تأثیر های مدیریپیراشهر شیراز است. با افزایش فاصله از شهر، میزان چالش

روستاهای پیرامون شهر دارد. روستاهایی که به شهر  یافتگینتوسعهتری بر کم

 اند. اند بیشتر تحت قوانین و مقررات شهر قرار داشتهتر بودهنزدیک

نی و احنندتوزه  می ا

(1398) 

کالبدی  -بهینه توسعه فضایی برجهاتتحلیلی 

 شهر مهاباد

 67/8درصد خیلی مناسب و بدون محدودیت،  85/10، موردمطالعهاز کل محدوده 

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

فضایی شهر  -خیلی نامناسب برای توسعه کالبدی  موردمطالعهمساحت محدوده 

ترین جهات توسعه شهر به ترتیب جنوب غرب، شمال غرب و باشد. لذا مناسبمی

 د. باششمال شهر می

پناه و همکاران حق

(1398) 

تبیین نقش الگوی مدیریت زمین شهری مبتنی 

فضایی شهرها  -بر توسعه کالبدی 

 کالنشهر تهران( 12)موردپژوهی: منطقه 

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

 است. فضایی شده -های کالبدی ناپایداری

نقش مدیریت شهری و شهرداری در توسعه  (1398پوریوسفی )

فیزیکی شهرها با تأکید بر تغییر  -کالبدی 

کاربری اراضی )مطالعه موردی: شهر 

 چالوس(

پذیری توسعه شهری با تأکید ها و تحققنقش مدیران شهری در تدوین و اجرای طرح

سطح باشد و همچنین ساختار تشکیالتی و تر میمشارکت عمومی شهروندان پررنگ

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

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

زاده و سیاف

 (1396ظاهری )

بررسی عملکرد مدیریت شهری و نقش آن 

کالبدی )مطالعه موردی:  -در توسعه فضایی 

 شهر سردشت(

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

های نسبت به عملکرد شهرداری در ارتباط با سرویس کهیطوربهباشد نسبتاً پایین می

های شود اما نسبت به تحقق شاخصخدمات شهری رضایت نسبی در ساکنین دیده می

 شود. روندان دیده نمیعمرانی رضایت چندانی در شه -فرهنگی و فنی  -اجتماعی 
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کاظمیان شیروان و 

 (1396همکاران )

بررسی استقرار خرده نظام مدیریت مناطق 

 22پیراشهری )مطالعه موردی: منطقه 

 کالنشهر تهران(

و در قلمروی  گرفتهشکلشهر تهران تحت تأثیر عوامل و نیروهای مختلفی  22منطقه 

تری به با دقت و حساسیت بیش است باید افتهیگسترشفضایی پیرامون کالنشهر 

 کارکردی آن پرداخته شود.  -مدیریت ساختاری 

وسعه فضایی این دو شهر تبه بررسی چگونگی تأثیرگذاری قوانین استعمار بر توسعه فضایی زیمباوه و زامبیا پرداخته و بیان کردند که  (2021) 1چیگادو

-مورد بازبینی قرار داده و برنامه 2015ریزی مکانی خود را در سال بیا قانون برنامهزام حالنیبااتحت تأثیر قانون استعمار بوده  شدتبه

 ریزی توسعه پایدار یکپارچه را تصویب کرده است. 

کاراکوزولو و 

 (2020) 2همکاران

های اخیر سال طی پرداخته و دریافتند که این شهر 1999( ترکیه پس از زلزلهAdapazarlبه بررسی توسعه فضایی شهر آداپازاری )

هکتار در  5971به  2017هکتاری شهر در سال  1755های شمالی، غربی، جنوبی و شرقی داشته است. مساحت رشد سریعی در جهت

ه به مرکز شهر و سردیوان که نزدیکترین منطق جهیدرنترسیده است. همچنین اولین مسیر توسعه شهر به سمت شمال بوده  2017سال 

 است.  افتهیتوسعه سرعتبهزلزله است در دوره بعد از زلزله  ازنظریک منطقه ایمن 

گ  3فانگ و سون

(2017) 

نند. طوری که معتقدند داها میهای شهری دولتهای توسعه شهری و رشد دینامیک شهرهای چین را متأثر از سیاستسیاست یامقالهدر 

رشد شهرهای کوچک و متوسط شده و سیاست کنترل باعث  1980-1990سیاست محدودسازی رشد شهرهای بزرگ در طول دهه 

 .شده است 2001باعث رشد شهرهای بزرگ بعد از سال  1998آرام رشد شهرهای بزرگ بعد از سال 

هی و چینگسانگ

 (2017) 4همکاران

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

 اتفاق افتاده است.

س  5ویلسون و پیر

(2017 ) 

تر بین تر و عادالنهبیان کردند که توسعه روابط سازنده 6های مدیریت میراث فرهنگی در منطقه پیراشهری کوئینزلنددر بررسی چالش

 شود.ناطق میگیرندگان غیربومی، باعث بهبود وضعیت مدیریت این مبومیان مناطق پیراشهری و تصمیم

 

 7اوینگ و همکاران

(2016) 

ه پراکندگی ناموزون شهری به و بیان کردند ک بررسی کرده متحدهاالتیاطبقاتی در  ییجاجابهنقش پراکندگی ناموزون شهری را در 

گیری و پایداری نظام در شکل غیرمستقیم صورتبهمستقیم و چه  صورتبهتواند تأثیر مثبتی چه هر دلیلی که به وجود آمده باشد می

 طبقاتی داشته باشد. 

اوسو آنساه و آتا 

 (2016) 8بوتنگ

 یسختبههای توسعه )غنا( پرداختند و بیان کردند که کنترل 9تاکورادی -کالبدی شهر سکوندی  -به تحلیل فضایی کنترل رشد فیزیکی 

یزی متمرکز راند که ریشه این امر به برنامهتخلف موافقت کردهشود و مقامات دولتی نیز عمدتًا به فعالیت سازندگان ماجرا و عملی می

سازی نهادی برای مدیریت شهرهای در حال رشد سریع بهترین ایده است که این نیاز به مداخالت نوآورانه گردد. لذا ظرفیتبرمی

 دهد.کنترل توسعه فیزیکی شهر را نشان می دررونددولت 

ه واگرایی و استقالل در مناطق پیراشهری نتیجه گرفت که عوامل اقتصادی، تأثیر زیادی بر میزان تمایل ساکنان ب در پژوهش مدیریت (2015ویلسون )

 شهرها دارند. مدیریتی پیراشهرها از کالن
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 شناسیروش
تحلیلی است. روش  -ماهیت و روش، تحقیق توصیفی ازلحاظهدف، کاربردی و  ازلحاظپژوهش حاضر 

 -، مفاهیم اصلی تحقیق نظیر توسعه فضایی سوکیای و میدانی است. بدین طریق که از کتابخانهها گردآوری داده

اسنادی  -ای کالبدی، رشد ناموزون شهری، نواحی پیراشهری، مدیریت شهری و غیره از طریق مطالعات کتابخانه

مدلسازی  باهدفها وری دادهو از سوی دیگر در بخش میدانی ابزار گردآ شده استکامل تعریف و تبیین  طوربه

کالبدی مناطق پیراشهری یاسوج، -های مبنایی مدیریت شهری مؤثر بر روند کنترل توسعه فضایی ساختاری مؤلفه

پژوهش در اختیار مدیران، متخصصان و کارشناسان  باهدفباشد. در همین راستا پرسشنامه متناسب پرسشنامه می

ار داده شد. لذا جامعه آماری پژوهش، مدیران، متخصصان و کارشناسان نهادهای دولتی و عمومی شهر یاسوج قر

هدفمند با استفاده از جدول  صورتبهای و گیری خوشهنهادهای دولتی و عمومی شهر یاسوج است که به روش نمونه

و بر اساس  است. روایی پرسشنامه به شکل محتوایی و صورینفر انتخاب شده 148تعیین حجم نمونه مورگان به تعداد 

، طرح اولیه ازیموردنو اطالعات  موردمطالعهکه با توجه به متغیرهای  صورتنیبدنظر متخصصان بررسی شد؛ 

تر از روایی پرسشنامه بدون پرسشنامه شکل گرفت و چندین نوبت با هدایت اساتید اصالح شد. جهت اطمینان بیش

ریزی شهری روی آن اعمال شد فنون آماری و مسائل برنامههای متخصصان آشنا به تغییر چارچوب اولیه آن، دیدگاه

و نسخه نهایی پرسشنامه تنظیم گردید. ضریب پایایی پرسشنامه نیز با تکنیک آلفای کرونباخ محاسبه شد. با توجه به 

. پرسشنامه ها با یکدیگر استاست بیانگر ارتباط گویه 7/0و بیشتر از  آمدهدستبه 732/0اینکه ضریب پایایی به میزان 

گویه در بعد  11گذاری شهری، گیری و سیاستگویه در بعد تصمیم 12است که شامل شدهمیتنظمذکور در سه بعد 

ای گویه در بعد امور اجرایی و خدمات شهری که با استفاده از طیف پنج گزینه 16شهری و  یدهسازمانریزی و برنامه

ها از روش معادالت ساختاری و با داده لیوتحلهیتجزایتاً جهت (. نه2)جدول  قرارگرفته است موردسنجشلیکرت 

 است.بهره گرفته شده (Smart P.L.S)افزار اسمارت پی ال اس استفاده از نرم

 

 کال دی مناطق پیراشهری یاسوج -های مدیریت شهری مؤثر بر روند توسعه فضایی. متغیرها و معرف2 دول

 هامعرف متغیرها

یم
صم

ت
سیا
 و 
ی
گیر

ت
س

ی 
ذار

گ
 

محالت و  یهاتیاولوبر اساس  هاپروژهتخصیص اعتبارات و 

 نواحی مختلف شهر

اطالعات و اخبار درست و  دردادنصادق بودن شهرداری با مردم 

 اداره شهر یهااستیسدر ارتباط با مسائل و  هاآنآگاهی بخشی به 

نسبی شهر و  یهاتیمزو  هالیپتانس، هاتیظرفشناسایی 

 گذارانهیسرمابین مردم جهت جلب  یسانراطالع

و بهداشتی شهر  یطیمحستیزرعایت اصول و ضوابط مرتبط با مسائل 

 از سوی شهرداری وکارکسبدر ارائه مجوزهای 

و  هاتیاولوتخصیص اعتبارات و منابع شهرداری در راستای 

 واقعی عمرانی و خدماتی شهر یهایازمندین

نابع طبیعی و باغات واقع در محدوده رعایت ضوابط مربوط به حفظ م

 و حریم شهر از سوی شهرداری

تعامل شهرداری و شورا با شهروندان جهت استفاده از نظرات 

 شهری یهاپروژهمردم در حل مسائل شهر یا اختصاص 

 هادانیمها و ها، کوچهرعایت ضوابط عمرانی مربوط به ایجاد خیابان

های دولتی جهت ایر سازمانتعامل و هماهنگی شهرداری با س

 های عمرانی شهراجرای هماهنگ پروژه

توسط  وسازساختریزی در صدور مجوزهای رعایت ضوابط برنامه

 شهرداری
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های حمایت شهرداری و شورای شهر از تشکیل سازمان

 خودجوش و مردمی در موضوعات مختلف شهری

، ، ورزشیمربوط به ایجاد فضاهای سبز یزیربرنامهرعایت ضوابط 

 آموزشی، بهداشتی توسط شهرداری

مه
رنا
ب

زیر
و  ی

ان
زم
سا

 یده
ی
هر
ش

 

محتوای آن به  یرساناطالعشهر و  سالهپنجتهیه برنامه عمرانی 

 شهروندان

های محله و بندی نیازمندیمطالعه و مراجعه برای شناسایی و اولویت

 شهر توسط شهرداری

ارتباطی شهر و تالش  یاهشبکهو ساماندهی معابر و  یزیربرنامه

 و گذرها هاابانیخبرای نگهداری و توسعه آسفالت 

مراجعه برای تنظیم شناسنامه جهت تعیین وضعیت مقاومت 

 طبیعی نظیر زلزله یهابحراندر برابر  هاساختمان

تغییر کاربری اراضی کارگاهی، امنیتی و نظامی داخل شهر به 

 مناسب یهایکاربر

شناسنامه مشخصات کامل برای امالک و  مراجعه برای تنظیم

 هاساختمان

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

 و مقررات مربوطه

اجتماعی خانوارها در  -مراجعه برای شناسایی وضعیت اقتصادی

 های ارزان(جهت تولید مسکن متناسب با نیازهای شهروندان )خانه

الزم و  یهارساختیزتوریست با ارائه برای جذب  یزیربرنامه

 ساماندهی مراکز توریستی شهر

توسعه مراکز تفریحی و گذران اوقات فراغت شهر برای  یزیربرنامه

 رفاه حال شهروندان

 جدید شهری یهاتوسعهو  هایسازآماده، هایبندقطعهدر  یزیربرنامهرعایت ضوابط 

جرا
ر ا
مو
ا

 یی
مات
خد

و 
 ی

 دفع فاضالب شهری یهاشبکهایجاد  های شهرو نگهداری حاشیه رودخانهوضعیت ساماندهی 

 متناسب با نیاز یشهربرونو  یشهردرونمسافربری  یهاانهیپاایجاد  ، معابر و میادین جدید شهریهاابانیخایجاد 

 ایجاد پارکینگ متناسب با نیاز شهر مساکن و محالت قدیمی  یسازمقاوموضعیت بهسازی و 

 شهر یباسازیزدر جهت حفظ نظافت و  ییهااقدام روهاو پیاده روهاسوارهعیت آسفالت وض

 عمومی و اموال و دارایی شهر ساتیتأسنگهداری از  ایجاد و گسترش باغات و فضاهای سبز شهری

نی، دسترسی مناسب به مراکز خدمات عمومی)آموزشی، درما شهر یهاساختمانوضعیت صدور پروانه برای کلیه 

 تجاری، رفاهی و غیره(

های پیرامون شهر جهت هدایت توسعه یهانیزم یسازآمادهوضعیت  عمرانی یهاطرح موقعبهتوفیق در اجرای درست و 

 جدید شهری

های بهداشتی، نظافت وضعیت بهداشتی شهر)دسترسی به سرویس مخصوص تخلیه زباله یهامحلایجاد 

 های شهر و غیره(خطرناک به خیابان حیوانات بانفوذها، مقابله جوی

 (1399؛ محمدی و همکاران، 1398الحسینی و بهرامی، ؛ خادم1395)منبع: مشکینی و همکاران، 

 

دقیقه عرض شمالی  28درجه و  30جغرافیایی  یتدر موقعاست که شهر یاسوج محدوده مطالعاتی در این پژوهش 

طبیعی بین  ازنظر .باشدمیهکتار  1801مساحتی برابر با ت. دارای اس قرارگرفتهدقیقه طول شرقی  36درجه و  51و 

است. شهر یاسوج از های دنا در شمال و شرق محصور شدههای بشار در جنوب و مهریان در غرب و کوهرودخانه

ت ، از سمآبادنجفسمت شمال و شرق به ارتفاعات زاگرس از سمت جنوب به رودخانه بشار و روستاهای اکبرآباد و 

جنوب غربی به شهرک صنعتی و روستای بلوکو، از سمت غرب و شمال غربی به رودخانه مهریان و روستای مهریان، 

 استان و ایران در ( موقعیت شهر یاسوج1در شکل ) گردد.آباد سفلی و وسطی محدود میآباد علیا، شرفشرف

 است.  شدهدادهاحمد نشان  بویر و کهگیلویه
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 شهر یاسوج در ایران و استان کهگیلویه و بویر اح د نقشه مو عیت .1شکل

 

  تحقیق هاییافته
ا در همین راستا بر اساس کالبدی شهره -با توجه به اهمیت و نقش مدیریت شهری بر کنترل روند توسعه فضایی 

یت شهری بر کنترل دیرهای مبنایی متوان بیان کرد تأثیر مؤلفههای صورت گرفته و با توجه به پیشینه پژوهش میبررسی

گذاری گیری و سیاستتصمیمگانه؛ البدی نواحی پیراشهری یاسوج در ابعاد سهک -و هدایت روند توسعه فضایی 

دامه تأثیر هر یک ااست. که در  یبررسقابلشهری و امور اجرایی و خدمات شهری ریزی و سازماندهی شهری، برنامه

افزار ستفاده از روش معادالت ساختاری و با کمک نرمکالبدی با ا -ه فضایی گانه بر کنترل روند توسعاز این ابعاد سه

تشریح  که خروجی حاصل در قالب چند بخش قابل قرارگرفته استمورد بررسی  (Smart P.L.S)اسمارت پی ال اس 

 است. 

 

 تحلیل عاملی تأییدی

گیرد. در تحلیل عاملی قرار می رداستفادهموگیری تحلیل عامل تأییدی، برای سنجش اعتبار و روایی مقیاس اندازه

گیرد. های متقابل بین متغیرها مورد آزمون قرار میو همبستگی 1های معینی درباره ساختار بارهای عاملیتأییدی، فرضیه

پرسشنامه با  سؤاالتتر تر باشد گویای ارتباط قویدر تحلیل عامل تأییدی هر چه میزان بار عاملی به عدد یک نزدیک

پرسشنامه با متغیر  سؤالتغیرهای مکنون است و اگر میزان بار عاملی استاندارد صفر باشد به معنای عدم ارتباط بین م

است که اگر بارهای  ذکرقابل. شده استداده( نشان 2مکنون است. نتایج نهایی تحلیل عامل تأییدی در قالب )شکل 

باشد باید  4/0تر از گیرد و اگر کمد است و در مدل نهایی قرار میباشند مورد تأیی 4/0عاملی متغیر مذکور باالتر از 

گذاری ( برای متغیر سیاست4/0آمده، بارهای عاملی تأییدی )باالتر از دستحذف شود. بر این اساس طبق خروجی به

خدمات شاخص، متغیر امور اجرایی و  4شهری  یدهسازمانریزی و شاخص، متغیر برنامه 7گیری شهری و تصمیم

 شاخص است. 3شاخص و نهایتًا هدایت و کنترل توسعه فضایی  10شهری 

                                                           
1 Standardized Loading 
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 نتایج تحلیل  املی تأییدی .2شکل

 
 ارزیابی مدل ساختاری

 آمدهدستبههای شاخص رونیازاهای برازندگی مدل و برازش مدل تعیین شود. بایست شاخصدر این مرحله می

 است. شدهارائه( 3دهند. نتایج برازندگی در جدول )ان میاس، همگی کیفیت برازش را نش -ال -در پی 

 

 نتایج برازندگی مدل .3 دول

 نتیجه سطح اطمینان tآماره  (Betaمیزان بتا ) متغیرها

 تأیید درصد 99 935/12 433/0 گیری شهریگذاری و تصمیمسیاست

 تأیید درصد 99 888/4 372/0 شهری یدهسازمانریزی و برنامه

 تأیید درصد 99 851/14 487/0 ایی و خدماتیامور اجر

 

ریزی گذاری شهری، برنامهگیری و سیاستگانه؛ تصمیمدر همین ارتباط باید بیان کرد که متغیرهای سه یطورکلبه

درصد متغیر هدایت و کنترل توسعه فضایی  874/0 درمجموعشهری و امور اجرایی و خدمات شهری  یدهسازمانو 

کنند. یعنی میزان و نوع عملکرد مدیریت شهری یاسوج در هر یک از این سه بینی مییاسوج را پیشمناطق پیراشهری 

یکی از  عنوانبهبعد چه مثبت یا منفی تأثیر زیادی بر میزان توسعه فضایی مناطق پیراشهر دارد لذا مدیریت شهری 

حوه و میزان توسعه فضایی شهر یاسوج و ساماندهی ن ٔ  نهیدرزمای مدبرانه طوربهبایست گیر امور شهر مینهادهای تصمیم

ها داشته باشد تواند در این محدودههای پیراشهر و تأثیراتی که میبه محدوده یاندازدسترویی شهر و روند پراکنده

 است. ( ارائه شده3شده در قالب شکل )ریزی کند و تدابیری بیاندیشد. در ادامه نمودار مسیر مدل برازشبرنامه
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 . مدل معادالت ساختاری در حالت تخ ین استاندارد ضرایب مسیر3شکل

 

مقدار  کهیدرصورت(. 4است )شکلبرای معناداری بارهای عاملی متغیرهای تحقیق ترسیم شده tدر ادامه مقدار آماره 

تر از بیش tاگر مقدار  چنینباشد. همدرصد مقادیر آزمون تی معنادار می95/0باشد با احتمال  96/1بیشتر از t آماره 

که مقدار آماره تی باشد. از این رو با توجه به ایندرصد مقادیر آزمون تی معنادار می99/0باشد پس با احتمال  58/2

باشد می 58/2تر از برای همه بارهای عاملی مدل هدایت و کنترل توسعه فضایی مناطق پیراشهری یاسوج بیش شدهحاصل

است  ذکرقابلباشد و مورد تأیید است )ها معنادار میها یا شاخصادیر آزمون تی اکثریت عاملمق 99/0پس با احتمال 

 است(. آمدهدستبهاین نتایج پس از اصالح مدل 
 

 
 (t- value) . مدل معادالت ساختاری در حالت معناداری ضرایب4شکل

 

بینی گیری پیشزمون کیفیت مدل اندازهاست که نتایج آواقع شده موردسنجشگیری در آخر کیفیت مدل اندازه

مجموع مجذورات  SSOاست که در جدول مذکور؛ ( ارائه شده4در قالب جدول )هدایت و کنترل توسعه فضایی 
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 SSE/SSOبینی برای هر بلوک متغیر پنهان و مجموع مجذور خطاهای پیش SSEمشاهدات برای هر بلوک متغیر پنهان، 

. اگر شاخص وارسی اعتبار اشتراک اکثریت متغیرهای پنهان مثبت باشد، است CV-COMنیز شاخص اعتبار اشتراک یا 

های مبنایی طبق هدف اصلی پژوهش که ارائه مدل ساختاری مؤلفه رونیازاگیری کیفیت مناسبی دارد. مدل اندازه

که  طورهمانت و کالبدی مناطق پیراشهری یاسوج اس-مدیریت شهری مؤثر بر هدایت و کنترل روند توسعه فضایی

 قبولقابلهدایت و کنترل توسعه فضایی مناطق پیراشهر  ینیبشیپگیری دهد کیفیت مدل اندازه( نشان می4نتایج )جدول 

 است.

 گیریاندازه سنجش کیفیت مدل. 4 دول

مجموع مجذورات مشاهدات  متغیر

(SSO) 

بینی مجموع مجذور خطاهای پیش

(SSE) 

شاخص اعتبار اشتراک 

(SSE/SSO) 

 1623/0 74/1239 1480 امور اجرایی و خدماتی 

 0799/0 864/680 740  یدهسازمانریزی و برنامه 

 0468/0 5602/987 1036 گیریگذاری و تصمیمسیاست

 2749/0 928/321 444 کنترل و هدایت توسعه فضایی 

 

 گیرینتیجه

ه شهرها، همه جوانب اقتصادی، اجتماعی، امروزه با افزایش جمعیت شهری و هجوم روزافزون روستاییان ب

و کالبدی شهر دچار دگرگونی شدیدی شده و شهر از آن حالت ایستا و بدون تغییر به محیطی پویا و  یطیمحستیز

های های درونی و هم در کاربریسرشار از تناقض تبدیل گردیده و موجب تغییرات کالبدی و فضایی هم در بافت

های مختلف، کنترل گسترش است با فراگیر شدن پیامدهای منفی گسترش افقی شهرها در جنبهاراضی پیرامون شهر شده 

شهری قرار گیرد  رانیگ میتصمریزان و دقیق و کافی برنامه موردتوجهاست که باید  تیبااهمکالبدی بسیار 

(Thaitakoo, 2006: 24)های شهروندان و دولت سازی کوششعنوان نهاد یکپارچه. در این راستا مدیریت شهری به

دهی به تواند با شکلفیزیکی و اقتصادی شهرها می -محیطی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی  -برای بهبود اوضاع زیست 

کالبدی شهرها از مشکالت ناشی از گسترش افقی شهرها بکاهد و موجبات رفاه شهروندان و پایداری  -فضای فیزیکی 

منظور ارتقای مدیریت (. اگر مدیریت شهری را اداره امور شهر به212: 1396ران، شهری را فراهم آورد )علیان و همکا

در ابعاد مختلف  ربطیذچنین یک سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیررسمی مؤثر و پایدار و هم

پایداری شهری بدانیم و  جانبههمهاداره، کنترل و هدایت توسعه  باهدفاجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات شهری 

تواند تأثیرات ریزی شهری میتوجهی به مدیریت توسعه در نظام برنامه(. بنابراین بی5: 1390)مرصوصی و بهرامی، 

های شهری و نبود ضمانت اجرایی به مسائل و مشکالت محدوده شدههیتههای مخرب متعددی مثل؛ پاسخگو نبودن طرح

 ها را به دنبال داشته باشد.همین طرح شدهنیتدوهای برای به اجرای راهبردها و سیاست

های مبنایی مدیریت شهری در کنترل و هدایت روند هدف این مطالعه، سنجش میزان تأثیرگذاری هر یک از مؤلفه

شناسایی مفهوم توسعه  منظوربهکالبدی مناطق پیراشهری یاسوج است. بدین منظور در فرآیند تحقیق،  -توسعه فضایی 
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در  تیدرنهاکالبدی شهر و نقش مدیریت شهری ابتدا مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی شد و  -زون فضایی نامو

راستای هدف پژوهش مدلی ارائه شد که جهت بررسی هدف و برازش مدل از آزمون معادالت ساختاری و تحلیل 

تر از ها کمهایی که بار عاملی آنکه پس از آزمون تحلیل عاملی تأییدی شاخص صورتنیبدمسیر بهره گرفته شد. 

( برای متغیر 4/0بود حذف و مدل مورد اصالح قرار گرفت که پس از اصالح مدل؛ بارهای عاملی تأییدی )باالتر از  4/0

عامل، امور اجرایی و خدمات شهری  4شهری  یدهسازمانریزی و عامل، برنامه 7گیری شهری گذاری و تصمیمسیاست

عامل در مدل نهایی باقی ماندند. در مرحله بعد ارزیابی مدل  3 و کنترل توسعه فضایی شهر یاسوج با عامل و هدایت 10

ریزی و گیری شهری، برنامهگذاری و تصمیمگانه؛ سیاستساختاری پژوهش نشان داد که تأثیر متغیرهای سه

کالبدی مناطق پیراشهری  -سعه فضایی و امور اجرایی و خدمات شهری بر فرآیند کنترل و هدایت روند تو یدهسازمان

( به دست آمدند که اثر مثبت میان این عوامل را نشان 487/0(، )372/0(، )433/0)یاسوج، ضرایب مسیر به ترتیب 

ریزی و گیری شهری، برنامهگذاری و تصمیمهای مبنایی مدیریت شهری )سیاستمؤلفهدهند. بدین ترتیب، می

تغییرات کنترل و هدایت روند توسعه  487/0و  /372، 433/0خدمات شهری( به میزان  ، امور اجرایی ویدهسازمان

گیری شهری، گذاری و تصمیمهای مبنایی مدیریت شهری )سیاستمؤلفهکنند. تأثیر کالبدی را تبیین می -فضایی 

( در سطح 888/4( ،)851/14)t (935/12 ،)، امور اجرایی و خدمات شهری( با توجه به آماره یدهسازمانریزی و برنامه

کالبدی  -های مبنایی مدیریت شهری بر کنترل و هدایت روند توسعه فضایی مؤلفهدرصد معنادار است. بنابراین  99

درصد  874/0 درمجموع این سه مؤلفه مبنایی مدیریت شهری یطورکلبهچنین هم محدوده تأثیر مثبت و معنادار دارد.

همه کنند و نهایتاً شاخص وارسی اعتبار اشتراک بینی میرا پیشفضایی محدوده مطالعاتی هدایت و کنترل توسعه متغیر 

، امور اجرایی و خدمات شهری و یدهسازمانریزی و گیری شهری، برنامهگذاری و تصمیممتغیرهای پنهان )سیاست

همسو  گیری است.مدل اندازههدایت و کنترل توسعه فضایی شهر یاسوج( مثبت بوده که حاکی از مناسب بودن کیفیت 

( نیز معتقدند که خزش شهر زاهدان بر روند توسعه فضایی 1399بخش و قنبری )شهبا نتایج این پژوهش، جمشیدزهی

نژاد و سهرابی یی )بخش کشاورزی( داشته است. طوالبروستاهای پیراشهری تأثیرات مثبت )بخش خدمات( و منف

کرد مدیران )دهیاران( در میزان رضایت ساکنین پیراشهری شهرستان پلدختر در ( نیز بیان کردند که نحوه عمل1399)

( معتقدند که هر چه 1400از طرفی عنابستانی و فعال جاللی ) ، اجتماعی و اقتصادی مؤثر است.یطیمحستیزابعاد 

واهد بود. نتایج تر خفضایی روستاهای پیراشهری مشهد متوازن –نظارت دهیاران بیشتر باشد روند توسعه کالبدی 

های مدیریت ( نیز حاکی از آن است که با افزایش فاصله از شهر، میزان چالش1399پژوهش ریاحی و معصومی )

اند تر بودهروستاهایی که به شهر نزدیک چراکهروستاهای پیرامون شهر دارد  یافتگینتوسعهتری بر روستایی تأثیر کم

( نیز معتقد است ساختار تشکیالتی و سطح تخصص 1398اند. پوریوسفی )اشتهبیشتر تحت قوانین و مقررات شهر قرار د

کالبدی شهر چالوس  -مدیران شهری در عملکرد بهینه و دستیابی به اهداف مدیریت شهری در راستای توسعه فضایی 

روی فضایی پیرامون ( مناطقی که در قلم1396کند. لذا طبق گفته کاظمیان شیروان و همکاران )نقش بسیار مهمی ایفا می

 ها پرداخته شود.کارکردی آن -تری به مدیریت ساختاری است باید با دقت و حساسیت بیش افتهیگسترشکالنشهرها 
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-خواری، انتقال غیرقانونی زمینهای پنهان، زمینتغییرات شدید و غیرمنطقی کاربری زمین، نقش جریان یطورکلبه

تغییرات، وجود قوانین متزلزل شهری،  موقعبهیررسمی زمین، عدم مدیریت های دولتی، تعارضات زمین، معامالت غ

های مدیریت توسعه فضایی مناطق پیراشهری یاسوج از ناپایداری مسئلهجامع و کافی از شهرداری در  تیحماعدم

حی الگوی فضایی کنونی منطقه مستلزم طرا -های کالبدی فضایی این منطقه است که خروج از ناپایداری -کالبدی 

عنوان ابزاری سودمند برای سامان دادن اندام واره شهر، مسئولیت مدیریت شهری به چراکهبهینه مدیریت شهری است. 

نهادی مدنی برخاسته از مردم در  عنوانبهزای این سیستم ارگانیگ را بر عهده دارد و زا و برونهای درونهدایت توسعه

در زیربناهای مربوط بلکه در  فقطنهها شهرداری دارد. در تمام این عرصهام برمیجهت توسعه پایدار و توسعه انسانی گ

های جناح سیاسی و ریزی، مدیریت و توسعه این عرصه نقش دارند. در همین ارتباط باید اشاره کرد؛ دخالتبرنامه

-تمرکز اختیارات سیاست نفوذ، وجود فساد اداری، استفاده از افراد غیرمتخصص در شهرداری،های مختلف ذیگروه

ها و نهادهای دولتی و نامشخص بودن جایگاه مدیریت شهری در ریزی و اجرا در سازمانگیری، برنامهگذاری، تصمیم

ترین فضایی از مهم -های سازمانی جهت اجرای قوانین و ضوابط رسمی و قانونی در تحوالت کالبدی ایجاد هماهنگی

فضایی منسجم و پایدار، ایجاد  -ری است. بنابراین یکی از الزامات توسعه کالبدی روی مدیریت شهموانع اساسی پیش

فضایی آن از طریق تمرکززدایی به سطح مدیریت شهری و مشارکت  -یک نظام هدایت و کنترل مؤثر تحوالت کالبدی 

ر همین ارتباط های خصوصی و مردمی در مدیریت توسعه شهری است. دها و بازیگران متعدد محلی از بخشگروه

سازی نهادی، تفویض اختیارات به سطح گیری مشارکتی، ساختار قدرت غیرمتمرکز، یکپارچهاقداماتی از قبیل؛ تصمیم

بازی در مدیریت زمین با توجه به اصول محلی، ایجاد بسترهای قانونی الزم جهت اداره مطلوب زمین، حذف بورس

 شود.توسعه پایدار پیشنهاد می
 رأس مدیریت یکپارچه هماهنگ شهری؛ هرداری درش قرار دادن -

 شهری؛ یرسانخدماتو در اولویت قرار دادن نیازهای اساسی شهروندان در امر  یازسنجین -

 مدیریت شهری و شهرداری قرار گیرد؛های عملیاتی فضایی در رأس برنامه -های کالبدیشاخص -

 یی توسط مدیریت شهری فراهم شود؛ضاتوزیع متناسب انواع خدمات در کل شهر جهت تحقق عدالت ف -

 ؛شدهمحافظتهای جلوگیری از گسترش منفصل در ضلع شرقی و شمالی شهر از طریق ایجاد محدوده -

عنصر اجرایی در نظام  عنوانبههای شهرداری شناساندن جایگاه مدیریت شهری، مشخص کردن جایگاه و مسئولیت -

 مدیریت شهری؛

 یوسازهاساختمنظور جلوگیری از های متولی امور شهری بهی و سایر دستگاهتقویت بعد کنترل و نظارتی شهردار -

 و ناهماهنگ با کالبد شهر؛ و هیرویب

های است باید سعی شود توسعه شهر در جهاتی غیر از زمین ریناپذاجتنابتوسعه فیزیکی شهر امری  ازآنجاکه -

 کشاورزی هدایت شود.
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 منابع
بینی تغییرات و پراکنش افقی شهرها با استفاده از تصاویر ارزیابی و پیش(. 1390احمد )احدنژادروشتی، محسن، حسینی،  -

، پژوهش و (1389-1363ای چند زمانه و سیستم اطالعات جغرافیایی )نمونه موردی: شهرتبریز در مقطع زمانی ماهواره

 . 1-20، صص 4ریزی شهری، سال دوم، شماره برنامه

فضایی شهر  -تحلیل کمی الگوی رشد کالبدی (. 1399پور، نجما )محمدحسین، اسمعیل پور، فاطمه، سرایی،اسمعیل -

 . 84-65، صص 35ای، سال دهم، شماره منطقه -جغرافیا و آمایش شهری  اراک،

خزش شهری و پیامدهای آن در توسعه پایدار روستایی )مورد: روستاهای (. 1392پور، محمد)افراخته، حسن، حجی -

-185، صص 39المللی انجمن جغرافیای ایران(، سال یازدهم، شماره . جغرافیا )فصلنامه بینیرجند(پیراشهری شهر ب

158- 

-، جغرافیا و برنامهکالبدی شهر مهاباد -بهینه توسعه فضایی برجهاتتحلیلی (. 1398امینی، جمال، احمدتوزه، واحد ) -

 . 88-106، صص 41، شماره 11زاگرس، دوره  اندازچشمریزی شهری 

نقش مدیریت شهری (. 1399پور، راضیه، پرکم، معصومه، آرزم، شیوا )آرزم، فاطمه، امیری، معراج، اورنگ -

، صص 25های نوین علوم جغرافیایی، معماری و شهرسازی، شماره پژوهشها( در توسعه پایدار شهرها، )شهرداری

82-73 . 

فضایی  -تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی (. 1389پوراحمد، احمد، مهدی، حسام، حدیثه، آشور، محمدپور، صابر ) -

، صص 3، شماره1ریزی شهری، دوره های برنامهپژوهش های آنتروپی شانون و هلدرن،شهر گرگان با استفاده از مدل

18-1 . 

تحقیقات جغرافیایی، تحلیلی بر الگوی توسعه ناموزون تبریز، (. 1390پورمحمدی، محمدرضا، جام کسری، محمد ) -

 . 54-31، صص 100، شماره 25سال 

فیزیکی شهرها با تأکید بر تغییر  -نقش مدیریت شهری و شهرداری در توسعه کالبدی (. 1398پوریوسفی، مرجان ) -

ریزی شهری و روستایی، مرکز نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه کاربری اراضی )مطالعه موردی: شهر چالوس(،

 مرداد، تهران.  9مؤسسه آموزش عالی حکمت،  -توسعه پایدار علوم جهان اسالم  ها و سمینارهایالمللی همایشبین

های پیراشهر فضایی سکونتگاه -خزش شهری و تحوالت کالبدی (. 1399بخش، امید، قنبری، سیروس )شهجمشیدزهی -

 .104-85، صص 3، توسعه فضاهای پیراشهری، سال دوم، شماره زاهدان

: یموردپژوهشاداری ایران ) -سیاسی  یشهرهاتحلیل روند و نحوه گسترش (. 1396لی )آبادی، ع، حسین، زنگیینیحس -

 . 143-164، صص 4، شماره 28ریزی محیطی، سال جغرافیا و برنامه (.تاکنونیاسوج از پیدایش 

ری مبتنی تبیین نقش الگوی مدیریت زمین شه(. 1398پناه، یعقوب، رفیعیان، مجتبی، کامیابی، سعید، ارغان، عباس )حق -

، 10ریزی شهری، سال پژوهش و برنامه کالنشهر تهران(، 12فضایی شهرها )مورد پژوهی: منطقه  -بر توسعه کالبدی 

 . 67-82، صص 37شماره پیاپی 

ارزیابی عملکرد مدیریت شنننهری در پایدار شنننهری )مطالعه (. 1398الحسنننینی، احمد، بهرامی، انوشنننیروان )خادم -

 . 33-48، صص 30فیا و مطالعات محیطی، سال هشتم، شماره جغرا موردی: شهر ایذه(،
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های تحلیل پیامدهای فضایی اقدامات مدیریت شهری در بافت(. 1392خیرالدین، رضا، ایمانی، جواد، فروهر، امیر ) -

 . 93-109، صص 4، اقتصاد و مدیریت شهری، شماره قدیم و جدید کالنشهر تبریز

، 1407، پیاپی 28، شماره 28، هنرهای زیبا، دوره های پیراشهریفضایی در محیط بریتحلیل نابرا(. 135دانشپور، زهره ) -

 . 5-14صص 

تبیین مفهوم پیراشهری و عوامل مؤثر در ایجاد و توسعه (. 1399رفیعی، مهران، خطیبی، سیدمحمدرضا، داودپور، زهره ) -

  .50-29، صص 92، شماره17باغ نظر، دوره  آن،

شهرهای ایران با استفاده از سنجش میزان پراکنش و فشردگی شکل کالن(. 1393یان، بیتا )رهنما، محمدرحیم، رضائ -

 . 87-107، صص 16، شماره 4مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال  های کمی،مدل

روستاهای  یافتگینتوسعههای مدیریت روستایی و نقش آن در چالش(. 1399ریاحی، وحید، معصومی، مهدی ) -

 . 65-84، صص3توسعه فضاهای پیراشهری، سال دوم، شماره اول، پیاپی  ورد: شهر شیراز(،پیراشهری )م

کالبدی  -بررسی عملکرد مدیریت شهری و نقش آن در توسعه فضایی (. 1396زاده، علیرضا، ظاهری، زلیخا )سیاف -

معماری و شهرسازی و های نوین در مهندسی عمران المللی افقدومین همایش بین)مطالعه موردی: شهر سردشت(، 

 اردیبهشت، تهران.  13مدیریت فرهنگی شهرها، انجمن افق نوین علم و فناوری، 

تبیین پراکنش و فشردگی فرم (. 1391پور، عامر )اهلل، پوراحمد، احمد، نیکالدینی، فرانک، زیاری، کرامتسیف -

 . 155-176، صص 80، شماره 44دوره  های جغرافیای انسانی،پژوهششهری در آمل با رویکرد فرم شهری پایدار، 

های پیراشهری با رویکرد توسعه پایدار تحلیل عملکرد مدیران سکونتگاه(. 1399نژاد، مهرشاد، سهرابی، محسن )یبطوال -

 . 69-94، صص 4، پیاپی 2توسعه فضاهای پیراشهری، سال دوم، شماره فضا )مورد: شهرستان پلدختر(، 

تحلیل عملکرد مدیریت شهری بر پایه معیارهای پایداری (. 1396ایی، محمدحسین )علیان، مهدی، فرجی، امین، سر -

 . 195-214، صص 24ای، شماره منطقه -جغرافیا و آمایش شهری ای در بافت تاریخی شهر یزد، محله

ای توسعه و سازه برساختها تحلیل میزان اثرگذاری نظارت دهیاری(. 1400جاللی، امین )اکبر، فعالعنابستانی، علی -

، صص 1، شماره 6ریزی توسعه کالبدی، سال برنامه ،کالبدی )مطالعه موردی: روستاهای پیراشهری کالنشهری مشهد(

4-67 . 

تحلیل تأثیر فاصله در میزان ادغام روستاهای (. 1390طاهری، اعظم )کاظمی، سیدمهدی، صادقیفیروزنیا، قدیر، موسی -

-151، صص 4، شماره2های روستایی، سالپژوهش ،های الحاقی در شهر کاشان(الحاقی به شهر )مطالعه موردی: روستا

123 . 

 تحلیلی بر تغییرات ساختار فضایی شهر اصفهان با گریزی بر آلودگی هوا،(. 1393قدمی، مصطفی، یوسفیان، پریناز ) -

 . 63-86، صص 8ریزی شهری، سال دوم، شماره مطالعات برنامه

تا  1375های تحلیل تحوالت فرم فضایی شهر یزد طی سال(. 1393اهلل، دستا، فرزانه )قدیری، محمود، زیاری، کرامت -

 .17-36، صص 4، شماره 56، پیاپی 25ریزی محیطی، سال جغرافیا و برنامه ،1390

اولین همایش  تأثیر گسترش فیزیکی شهر سلطانیه بر روستاهای پیرامونی،(. 1394قربانی، جواد، رحمانی، بیژن ) -

 ی، جغرافیا و محیط زیست پاک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. گردشگر
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 6 یاپی، پ140انپاییز و زمست، دوم، شماره سومدوره                   فضاهای پیراشهری                     مجله توسعه

بررسی استقرار خرده نظام (. 1396کاظمیان شیروان، غالمرضا، ضیائی، محمود، امیری، مقصود، مرادی، حسین ) -

، 2، شماره 5اقتصاد و مدیریت شهری، دوره  کالنشهر تهران(، 22مدیریت مناطق پیراشهری )مطالعه موردی: منطقه 

 . 41-56 صص

ارائه الگویی برای مدیریت مناطق (. 1397کاظمیان، غالمرضا، ضیایی، محمود، امیری، مقصود، مرادی، حسین ) -

-378، صص 2ای(، سال هشتم، شماره ریزی منطقهجغرافیا )برنامه (،22: منطقه موردمطالعهشهر تهران )پیراشهری کالن

361 . 

تحلیل و ارزیابی روند توسعه فضایی کالنشهر شیراز در افق (. 1399، مسعود )گر، یعقوب، تقواییکریمی، ببراز، پیوسته -

، صص 40، شماره پیاپی 11ریزی شهری، سال پژوهش و برنامهبا استفاده از مدل تحول زمین و تکنیک هلدرن،  1401

136-123 . 

های مدیریت شهری بر شاخصتحلیلی بر اثرگذاری ابعاد (. 1399محمدی، پژمان، زیاری، یوسفعلی، توکالن، علی ) -

-1069، صص 3، شماره 52های جغرافیای انسانی، دوره پژوهش پذیری شهری )مطالعه موردی: شهر شهرکرد(،زیست

1055 . 

فضایی شهرهای ساحلی با  -بررسی توسعه کالبدی (. 1395کانی، علی اکبر، قانقرمه، عبدالعظیم )محمدی، زهرا، نجفی -

 . 152-166آمایش جغرافیایی فضا، سال ششم، صص طالعه موردی: شهر بندر ترکمن(.تأکید بر توسعه پایدار )م

تحلیل و بررسی الگوی توسعه فضایی کالنشهر مشهد، (. 1396مقدم، علی )مدیری، مهدی، حیاتی، سلمان، رضایی -

 . 7-22، صص 46مدیریت شهری، شماره 

 ، تهران، نشر دانشگاه پیام نور. دار شهریتوسعه پای(. 1390پاوه، رحمت اله )مرصوصی، نفیسه، بهرامی -

رویی شهری و روندهای پراکنده(. 1395مشکینی، ابوالفضل، موالئی قلیچی، محمد، خاوریان گرمسیر، امیررضا ) -

معماری شهر پایدار، سال چهارم، شماره دو، صص  تهران(، 2ریزی توسعه فضایی پایدار )مطالعه موردی: منطقه برنامه

54-43 . 

-1390تحلیل توسعه فضایی شهر اردبیل در دوره زمانی )(. 1397فر، حسین، یزدانی، محمدحسن )، فرامرز، نظممنتظر -

 . 120-136مطالعات عمران شهری، صص  (.1335

تدوین وضعیت توسعه فضایی در شهرستان رشت با تأکید بر الگوی راهبرد (. 1398یاسوری، مجید، سجودی، مریم ) -

 . 155-182، صص 57راهبرد توسعه، شماره  (،RDSای )توسعه منطقه
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