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  چكيده         
 يهاي شهرگاهدر روند توسعه شهر و بهبود سکونت يشهر تیریمد گاهیو جاوده بمنبع توسعه مطرح  کیعنوان ر بهشه

شهرهاي ، نددر معرض توسعه قرار دار گرید يتر از هر جابيش يکننده دارد. مناطق ساحلمهم و تعيين ارينقش بس

هاي متقابل کنشخود وا يديهاي کلشهرها در نقش نیبلکه ا ستينآن  يريوجه تمایزشان فقط در محل قرارگ يساحل

 ينواح اي برخوردارند.ویژه تياز موقع همچنينباهم تفاوت دارند،  زيداشته و در عمل ن ياسيو س ياقتصاد-ياجتماع

 هاينگرش ،يبر رشد اقتصاد تأکيد ،يساحل يطبيعي نواح طيگرفتن مداخله در مح پيش رو و شدتبا مسائل  يساحل

دائمي قرار خطر در  الهزب ديو امالک و تول نيتقاضا در بازار زم افزایشاقدامات،  ها وگيريمدت و انتزاعي در تصميمکوتاه

در اجرا،  يتیریاز ابزارهاي مد استفادهها، برنامه ياجرا يشهرها با بسترسازي مناسب برا نیدر ا يشهر تیریمددارند که 

هاي از روش ستفادهها و اپذیري برنامهطافانع زانيم افزایشها، برنامه يو اجرا تصویب ه،ينقش مشارکت در ته افزایش

 يراستا برا. در این  شودشهرها مؤثر واقع  نیدر ا داتیها در روند توسعه و کاهش تهدبرنامه نیا يغيرمستقيم در اجرا

انتخاب  دارد ، خزر قرار يایدر ياستان مازندران در کرانه جنوب ياز شهرها محمودآباد يپژوهش شهر ساحل نیانجام ا

 از، آمل جنوب به شهرستان  ازخزر،  يایاز شمال به درکه  است يساحل تياي و در موقعشهر در بخش جلگه این ردید .گ

به  يابيدست يهاي شهربه فعاليت دهيجهتاست.  يمنته نور و از غرب به شهرستان  فریدونکنارشرق به شهرستان 

محيطي در شهر و زیست يپژوهش در ابعاد اقتصاد نیکه در ااست  يشهر تیریترین اهداف مدازجمله مهم داریپا وسعهت

هدف از انجام این پژوهش بررسي نقش مدیریت شهري در توسعه پایدار شهر  گيرد.بررسي قرار مي مورد محمودآباد

محيطي شهر و ارائه راهکارها و و زیست ساحلي محمودآباد، بررسي تأثير نقش مدیریت شهري در توسعه اقتصادي

تحليلي است. -شهري است. روش تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهيت توصيفي ها به مسئولين و مدیرانادپيشنه

گردید که به شيوه تصادفي ساده  نفر از شهروندان محمودآباد تعيين 323حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

نتایج پژوهش  وتحليل قرار گرفت.اي مورد تجزیهتک نمونه Tو  آوري و با استفاده از آزمون همبستگي اسپيرمنجمع

 داري وجود دارد.نشان داد که بين بهبود مدیریت شهري و توسعه پایدار شهر ساحلي محمودآباد رابطه مثبت و معني

 

 شهر محمودآباد توسعه پایدار شهري، مدیریت شهري، کليدی: هایواژه           
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 بيان مسئله

نقش  يهاي شهرگاهدر روند توسعه شهر و بهبود سکونت يشهر تیریمد گاهیمنبع توسعه مطرح است و جا کیعنوان شهر به

موردتوجه قرار داد.  داریرا در مسير توسعه قانونمند و پا يشهر تیریمد توانمي گر،ید دگاهیکننده دارد. از دمهم و تعيين اريبس

هاي گاهتواند در بهبود سکونتمي يشهر يمطلوب زندگ انیبر جر تیریکه نحوه مد رددا تيجهت اهمازاین بيشترمورد،  این

ابعاد با نحوه اداره  يدر تمام يهر کشور توسعه( 28:1382:عهيکند. )ش فایترین نقش را امهم يتوسعه شهر يداریو پا يانسان

منظور است از اداره امور شهر به ارتبکه ع زين يشهر تیری( مد1330:33 پرهيزکاردارد. ) يقيعم يشهرهاي آن همبستگ

و  اقتصادي ،يهاي ملاز اهداف و سياست تيبا در نظر داشتن و تبع يدر سطح محل يمناطق شهر داریپا تیریمد يارتقا

و  يرسم يمتشکل از عناصر و اجزا يشهر مدیریتمطرح است.  يبه توسعه شهر يابيکشور از اهداف مهم دست کی ياجتماع

توسعه  تیو هدا کنترلبا هدف اداره،  يشهر اتيح يو کالبد اقتصادي ،يدر ابعاد مختلف اجتماع ربطذي غيررسمي مؤثر و

 يطرف ازدر روند توسعه شهر دارد.  یينقش بسزا ( به وجود آمده است و08:1330 ياني)حاج شهر مربوطه داریجانبه و پاهمه

وجه تمایزشان  ي( شهرهاي ساحل1331:20 اني)بمان ندرار داردر معرض توسعه ق گرید يتر از هر جابيش يمناطق ساحل زين

و  ياقتصاد_يهاي متقابل اجتماعخود واکنش يديهاي کلشهرها در نقش نیبلکه ا ستيشهرها ن نیا يريفقط در محل قرارگ

 تیریمد امروزه( 1383:13 دیوساالراي برخوردارند. )ویژه تياز موقع همچنينباهم تفاوت دارند،  زيداشته و در عمل ن ياسيس

و  يهاي دولتسازمان تیباشد و هدف از آن تقومي يرا در نظام شهروند يريو فراگ ژهیو گاهیجا يدر جهان دارا يشهر

با مسائل  يساحل ينواح (1380:30 رضواني) است يهاي مختلف شهراهداف موردنظر در حوزه به دنيرس يغيردولتي در راستا

طبيعي  طيگرفتن مداخله در مح شدت ت،يجمع رشدخود حل شوند، خوديرسد بهظر نميرو هستند که به نروبه يميعظ

تقاضا در بازار  افزایشها و اقدامات، گيريمدت و انتزاعي در تصميمکوتاه هاينگرش ،يبر رشد اقتصاد تأکيد ،يساحل ينواح

شهرها با  نیدر ا يشهر تیریاندازد مدبه خطر ميرا  ينواح نیا ندهیاست که آ ياز جمله مسائل الهزب ديو امالک و تول نيزم

 يو اجرا تصویب ه،ينقش مشارکت در ته افزایشدر اجرا،  يتیریاز ابزارهاي مد استفادهها، برنامه ياجرا يبسترسازي مناسب برا

ها در روند توسعه و هبرنام نیا يهاي غيرمستقيم در اجرااز روش ستفادهها و اپذیري برنامهانعطاف زانيم افزایشها، برنامه

 يپژوهش شهر ساحل نیانجام ا يراستا برا همين( 1330:18 يردي)ارش شودشهرها مؤثر واقع  نیدر ا داتیکاهش تهد

 يساحل تياي و در موقعشهر در بخش جلگه اینخزر قرار دارد.  يایدر ياستان مازندران در کرانه جنوب ياز شهرها محمودآباد

 نورو از غرب به شهرستان  فریدونکنارشرق به شهرستان  از، آملجنوب به شهرستان  ازخزر،  يایدر شهر از شمال به ایناست. 

است که در  يشهر تیریترین اهداف مدازجمله مهم داریپا وسعهبه ت يابيدست يهاي شهربه فعاليت دهيجهتاست.  يمنته

 گيرد.بررسي قرار مي دمور محمودآبادمحيطي در شهر  و زیست يپژوهش در ابعاد اقتصاد نیا

 

 روش ها و مواد
 مطالعه مورد منطقه

 و بابلسر شهرستانهاي از بعد و دارد قرار خزر دریاچه جنوب در مازندران استان مرکزي قسمت در محمودآباد شهرستان

 و درجه 33 بين شهرستان این. ميشود شامل را استان مساحت از درصد 1/1 حدود و ميباشد شهرستان کوچکترین فریدونکنار

 است شده واقع شرقي طول دقيقه 23 و درجه 02 تا دقيقه 11 و درجه 02 و شمالي عرض دقيقه 31 و درجه 33 تا دقيقه 31

 متر 02/3 خزر دریاي سطح از آن ارتفاع و مربع کيلومتر 8/232 شهرستان مساحت(. 1331 آماري سالنامه ایران، آمار مرکز)

 1 تا 0 بين آن شيب و مسطح تقریباً آن زمينهاي و کيلومتر 33 حدود البرز جبال سلسله تا شهرستان این فاصله. باشد¬مي

 . است درصد
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 نقشه موقعيت شهرستان محموداباد – 1شكل 

 تحقيق روش

باشد.روش گردآوري اطالعات در این تحليلي مي-روش تحقيق در این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهيت توصيفي

بندي ها در مرحله اول به طبقهاي و ميداني صورت پذیرفته است.به منظور تجزیه و تحليل دادهبخش کتابخانه در دوپژوهش 

وتحليل انجام شد که براي این منظور ابتدا با استفاده از اطالعات مورد تجزیه ها ودهي دادهها پرداخته شد. پس از سازمانآن

مورد پردازش   SPSSافزارهاي آماري وسيلۀ نرمبه ها توصيف وا نتایج حاصل از پرسشنامههروش آمار توصيفي و انواع فراواني

وسيله آزمون ضریب همبستگي اسپيرمن اقدام شد و در نهایت افزار آماري بهها در محيط نرمقرار گرفت و پس از پرداخت داده

 زیده شد.با تحليل نتایج آزمون ، به ارائه نتایج حاصل از تحقيق مبادرت ور

 بخش عمومی –نتایج آمار تحليلی 
 نقش مدیریت شهری در ایجاد درآمد پایدار

 مدیریت نقش بررسي جهت دهدمي نشان نمودار که طورهمان. است شده استفاده اسپيرمن همبستگي روش از تحقيق این در

 زیاد خيلي تا کم خيلي از ليکرت ياسمق در هاگویه این گردیده استفاده گویه 0 از انساني حوادث از پيشگيري در شهري

 جهت 0 امتياز و کم خيلي مقياس تعيين جهت 1 مورد هر براي امتياز کمترین باشدمي 0 تا 1 از امتياز این که شد امتيازدهي

گزینه در جدول ذیل فراواني تعداد پاسخگویان به  .کندمي تعيين را مقياس کل نمره امتيازها مجموع باشدمي زیاد خيلي تعيين

نفر و  131گزینه زیاد  درصد، 1363نفر و  38درصد متوسط  1260نفر و  31گزینه کم تعداد  ،1361با در صد  00خيلي کم 

در مورد نقش مدیریت شهري در ایجاد درآمد پایدار در شهر ساحلي  درصد 1363 نفر 33 گزینه خيلي زیاد درصد، 3263

 محمودآباد پاسخ دادند.
 داریپا درآمد جادیا در یشهر تیریمد نقش: 1جدول 

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 1361 1361 1361 00 خيلي کم

 2362 1260 1260 31 کم

 3368 1363 1363 38 متوسط

 8363 3263 3263 131 زیاد

 10060 1363 1363 33 خيلي زیاد

  10060 10060 323 مجموع

 1333نگارنده،  هاي توصيفي،منبع: یافته
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دهد به دليل گزینه زیاد رأي دادند این موضوع در جامعه نمونه موردنظر نشان مي نفر از پاسخگویان به 131با توجه به اینکه 

هاي گردشگري در نواحي ساحلي این شهر مدیریت شهري در شهر محمودآباد از نظر پاسخگویان در ایجاد درآمد وجود جاذبه

 پایدار مؤثر است.

 ش مدیریت شهری در ایجاد اشتغالنق

درصد متوسط  1062نفر و  00گزینه کم تعداد  ،1162 با درصد 31جدول ذیل فراواني تعداد پاسخگویان به گزینه خيلي کم  در

در مورد نقش مدیریت شهري  درصد 363 نفر 31درصد، گزینه خيلي زیاد  3161نفر و  100درصد، گزینه زیاد  1361نفر و  00

 اشتغال در شهر ساحلي محمودآباد پاسخ دادند. در ایجاد
 اشتغال جادیا در یشهر تیریمد نقش :2 جدول

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 1163 1163 1162 31 خيلي کم

 2360 1062 1062 00 کم

 3363 1368 131 00 متوسط

 3060 3163 3161 100 زیاد

 10060 360 363 31 خيلي زیاد

  10060 10060 328 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، منبع: یافته

 است شهر آن فعال بخش براي اشتغال ایجاد شهر هر در اقتصادي توسعه هايشاخص ترینمهم از یکي اینکه به توجه با

 اهداف به و نماید تالش اشتغال دایجا در بالفعل و بالقوه هايظرفيت از استفاده با دارد سعي محمودآباد شهر در شهري مدیریت

 یابد. دست توسعه جهت موردنظر

 شهری مدیریت عمرانی های پروژه اجرای از رضایت ميزان

 متوسط درصد 1363 و نفر 33 تعداد کم گزینه ،1363 صد در با 33 کم خيلي گزینه به پاسخگویان تعداد فراواني ذیل در جدول

 اجراي از رضایت ميزان درصد در 1260 نفر 31 زیاد خيلي گزینه درصد، 3362 و فرن 113 زیاد گزینه درصد، 2163 و نفر 11

 دادند. پاسخ محمودآباد ساحلي شهر در شهري مدیریت عمراني هايپروژه
 شهری مدیریت عمرانی های پروژه اجرای از رضایت : ميزان3 جدول

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 1363 1363 1363 33 خيلي کم

 2368 1363 1363 33 کم

 0163 2163 2163 11 متوسط

 8160 3362 3362 113 زیاد

 10060 1260 1260 31 خيلي زیاد

  10060 10060 323 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، منبع: یافته

 اجراي و نظارت با که محمودآباد شهر يساحل نواحي در( سواحل بهسازي و هاپارک) فرهنگي و تفریحي مراکز احداث دليل به

 است. زیاد موردنظر نمونه جامعه در عمراني هايطرح از رضایت ميزان گيریدمي صورت شهري مدیران

 خارجی و داخلی های سرمایه جذب در شهری مدیریت نقش

 متوسط درصد 31 و نفر 130 دتعدا کم گزینه ،%13 صد در با 33 کم خيلي گزینه به پاسخگویان تعداد فراواني ذیل در جدول

 در شهري مدیریت نقش مورد درصد در 363 نفر 10 زیاد خيلي گزینه درصد، 1062.و نفر 00 زیاد گزینه درصد، 23 و نفر 82

 دادند محمودآباد پاسخ ساحلي شهر در خارجي و داخلي هايسرمایه جذب
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 خارجی و داخلی های سرمایه جذب در شهری مدیریت : نقش4 جدول

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 1360 1360 1360 33 خيلي کم

 0062 3162 3160 130 کم

 8062 2060 2363 82 متوسط

 3063 1062 1062 00 زیاد

 10060 363 363 10 خيلي زیاد

  10060 10060 323 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، منبع: یافته

 جذب در متعدد هايجاذبه وجود با محمودآباد نتوانسته شهر در اقتصادي و سياسي متعدد الیلد به شهري مدیریت

 باشد. داشته مؤثر نقش خارجي و داخلي گذاريسرمایه

 اقتصادی توسعه در عوارض موقعبه پرداخت تأثير

 3163 و نفر 123 تعداد مخالفم گزینه ،1360 درصد نفر با 33 مخالفم کامالً  گزینه به پاسخگویان تعداد فراواني ذیل جدول در

 سؤال درصد به 2063 نفر 31 موافقم کامالً درصد، گزینه 1363 و نفر 31 موافقم درصد، گزینه 860 و نفر 28 متوسط درصد

 دادند. پاسخ محمودآباد ساحلي شهر در اقتصادي توسعه در عوارض موقعبه پرداخت تأثير
 توسعه اقتصادی : نقش پرداخت به موقع عوارض در5 جدول

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 1360 1360 1360 33 خيلي کم

 0368 3163 3163 123 کم

 3063 860 860 28 متوسط

 1363 1363 1363 31 زیاد

 10060 2063 2063 31 خيلي زیاد

  10060 10060 323 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، منبع: یافته

 دادند رأي محمودآباد شهر اقتصادي توسعه در آن تأثير و عوارض پرداخت با مخالف گزینه به نمونه جامعه از نفري 123 تعداد

 باشد. مؤثر محمودآباد شهر اقتصادي توسعه در تواندنمي عوارض معتقدند زیرا

 اقتصادی توسعه و رشد در مدیریتی تصميمات نقش

 درصد 3361 و نفر 113 تعداد کم گزینه ،%363 صد در با 13 کم خيلي گزینه به خگویانپاس تعداد فراواني ذیل در جدول

 نقش مورد درصد در 361 نفر 30 زیاد خيلي گزینه درصد، 1363 و نفر 31 زیاد گزینه درصد، 3161 و نفر 123 متوسط

 دادند. پاسخ محمودآباد ساحلي شهر در اقتصادي توسعه و رشد در مدیریتي تصميمات
 تصميمات مدیریتی در رشد و توسعه اقتصادی : نقش6 لجدو

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 363 363 363 13 خيلي کم

 3863 3361 3361 113 کم

 1363 3161 3161 123 متوسط

 3063 1363 1363 31 زیاد

 10060 361 361 30 خيلي زیاد

  10060 10060 323 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، افتهمنبع: ی
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 نقش مدیریت شهری در جلب مشارکت شهروندان

 درصد 3368 و نفر 121 تعداد کم گزینه ،1361 درصد با 33 کم خيلي گزینه به پاسخگویان تعداد فراواني ذیل در جدول

 مدیریت نقش مورد درصد در 3 رنف 13 زیاد خيلي گزینه درصد، 2063 و نفر 31 زیاد گزینه درصد، 2068 و نفر 80 متوسط

 .دادند ساحلي محمودآباد پاسخ شهر در شهروندان مشارکت جلب در شهري
 شهروندان مشارکت جلب در شهری مدیریت : نقش7 جدول

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 1361 1361 1361 33 خيلي کم

 3368 3368 3368 121 کم

 1061 2068 2068 80 متوسط

 3360 2063 2063 31 زیاد

 10060 360 360 13 خيلي زیاد

  10060 10060 323 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، منبع: یافته

 بردارد. مؤثري گام شهري امور به اعتمادها و شهروندان مشارکت جلب در نتوانسته شهري مدیریت

 الكترونيک بانكداری ترویج در شهری مدیریت نقش

 درصد 3161 و نفر 101 تعداد کم گزینه ،2063 صد در با 31 کم خيلي گزینه به پاسخگویان تعداد فراواني ذیل جدولدر 

 مدیریت نقش مورد درصد در 261 نفر 3 زیاد خيلي گزینه درصد، 860 و نفر 28 زیاد گزینه درصد، 2061 و نفر 38 متوسط

 دادند. حمودآباد پاسخم ساحلي شهر در الکترونيک بانکداري ترویج در شهري
 الكترونيک بانكداری ترویج در شهری مدیریت : نقش8 جدول

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 2063 2063 2063 31 خيلي کم

 3861 3161 3161 101 کم

 8868 2061 2061 38 متوسط

 3163 860 860 28 زیاد

 10060 261 261 3 خيلي زیاد

  10060 10060 323 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، منبع: یافته

هاي دولتي و غيردولتي صورت گرفته است اما ترویج و آموزش بانکداري الکترونيک توسط ارگان هاي متعددي درتاکنون تالش

 ازجمله شهر محمودآباد. همچنان باید این روند در شهرهاي مختلف ادامه داشته باشد

 مناسب مسكن تأمين در شهری مدیریت نقش

 درصد 3063 و نفر 113 تعداد کم گزینه ،1368 صد در با 30 کم خيلي گزینه به پاسخگویان تعداد فراواني ذیل در جدول

 مدیریت نقش مورد درصد در 361 نفر 20 زیاد خيلي گزینه درصد، 361 و نفر 20 زیاد گزینه درصد، 3268 و نفر 108 متوسط

 دادند. پاسخ محمودآباد ساحلي شهر در اسبمن مسکن تأمين در شهري
 مناسب مسكن تأمين در شهری مدیریت : نقش9جدول

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 1368 1368 1368 30 خيلي کم

 0060 3063 3063 113 کم

 8168 3268 3268 108 متوسط

 3363 361 361 20 زیاد

 10060 361 361 20 خيلي زیاد

  10060 10060 323 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، منبع: یافته
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 در نتوانسته شهري مدیریت معتقدند از پاسخگویان زیادي تعداد شهروندان مسکن زمينه در اقتصادي مسائل و تورمي مشکالت دليل به

 باشد. مؤثر محمودآباد شهر در مسکن تأمين زمينه

 فقر کاهش در شهری مدیریت نقش
 و نفر 83 متوسط درصد 31 و نفر 130 تعداد کم گزینه 1860 صد در با 31 کم خيلي گزینه به پاسخگویان تعداد فراواني ذیل در جدول

 شهر در فقر کاهش در شهري مدیریت نقش مورد در درصد 363 نفر 11 زیاد خيلي گزینه درصد، 10 و نفر 33 زیاد گزینه درصد، 2161

 دند.دا پاسخ محمودآباد ساحلي

 فقر کاهش در شهری مدیریت : نقش11جدول

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 1860 1860 1860 31 خيلي کم

 0363 3160 3160 130 کم

 8363 2161 2161 83 متوسط

 3361 1060 1060 33 زیاد

 10060 363 363 11 خيلي زیاد

  10060 10060 323 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، منبع: یافته

 توسعه فرهنگی اجتماعی -آمار تحليلی 

 نهاد مردم هایسازمان ایجاد در شهری مدیریت نقش
 و نفر 31 متوسط درصد 1361 و نفر 03 تعداد کم گزینه 1163 درصد با 33 کم خيلي گزینه به پاسخگویان تعداد فراواني ذیل در جدول

 ایجاد در شهري مدیریت نقش مورد در درصد 1068 نفر 02 زیاد خيلي گزینه درصد، 3161 و نفر 123 زیاد گزینه درصد، 1860

 دادند. محمودآباد پاسخ ساحلي شهر در نهادمردم هايسازمان

 نهاد مردم های سازمان ایجاد در شهری مدیریت : نقش11 جدول

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 1163 1163 1163 33 خيلي کم

 2860 1361 1361 03 کم

 3360 1860 1860 31 متوسط

 8362 3161 3161 123 زیاد

 10060 1068 1068 02 خيلي زیاد

  10060 10060 323 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، منبع: یافته

 اجتماعی امنيت افزایش در شهری مدیریت نقش
 و نفر 33 متوسط درصد 160 و نفر 23 تعداد کم گزینه ،160 صد در با 23 کم خيلي زینهگ به پاسخگویان تعداد فراواني ذیل در جدول

 امنيت افزایش در شهري مدیریت نقش مورد در درصد 21 با نفر 33 زیاد خيلي گزینه درصد، 30 و نفر 138 زیاد گزینه درصد، 1360

 دادند. پاسخ محمودآباد ساحلي شهر اجتماعي

 اجتماعی امنيت افزایش در یشهر مدیریت : نقش12 جدول

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 1163 1163 1163 33 خيلي کم

 2860 1361 1361 03 کم

 3360 1860 1860 31 متوسط

 8362 3161 3161 123 زیاد

 10060 1068 1068 02 خيلي زیاد

  10060 10060 323 مجموع

 1333گارنده، هاي توصيفي، نمنبع: یافته
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 امنيت ایجاد هاآن مهم وظایف از که دهندمي را تشکيل شهري مدیریت اصلي ارکان فرمانداري و شهر شوراي شهرداري،

 است. برخوردار باالي اهميت از بسيار محمودآباد شهر در ساحلي نواحي مخصوصاً. است شهر در اجتماعي

 همگانی ورزش توسعه در شهری مدیریت نقش

 درصد 3163 و نفر 103 تعداد کم گزینه 1868 صد در با 32 کم خيلي گزینه به پاسخگویان تعداد فراواني ذیل در جدول 

 مدیریت نقش مورد در درصد 1163 نفر 33 زیاد خيلي گزینه درصد، 1163 و نفر 01 زیاد گزینه درصد، 2063 و نفر 31 متوسط

 دادند. اسخپ محمودآباد ساحلي شهر در همگاني ورزش توسعه در شهري
 همگانی ورزش توسعه در شهری مدیریت : نقش13 جدول

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 363 363 363 13 خيلي کم

 1063 060 060 18 کم

 3863 0163 0168 130 متوسط

 1360 862 862 21 زیاد

 10060 2360 2363 11 خيلي زیاد

  10060 10060 328 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، نبع: یافتهم

 فرهنگی های برنامه اجرای در شهری مدیریت نقش

 درصد 3063 و نفر 133 تعداد کم گزینه 2063 صد در با 31 کم خيلي گزینه به پاسخگویان تعداد فراواني ذیل در جدول

 مدیریت نقش مورد در درصد 363 نفر 31 زیاد خيلي گزینه درصد، 1060 و نفر 33 زیاد گزینه درصد، 1363 و 38 نفر متوسط

 دادند. پاسخ محمودآباد ساحلي شهر در فرهنگي هايبرنامه اجراي در شهري
 فرهنگی های برنامه اجرای در شهری مدیریت : نقش14 جدول

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 2063 2063 2063 31 خيلي کم

 3063 3063 3063 133 کم

 8060 1363 1363 38 متوسط

 3060 1061 1060 33 زیاد

 10060 360 361 31 خيلي زیاد

  10060 10060 328 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، منبع: یافته

 ورزشی فرهنگی فضای بهبود در شهری مدیریت نقش

 متوسط درصد 060 و نفر 18 تعداد کم گزینه ،363 صد در با 13 کم خيلي گزینه به پاسخگویان تعداد فراواني ذیل در جدول

 شهري مدیریت نقش مورد در درصد 2363 نفر 11 زیاد خيلي گزینه درصد، 862 و نفر 21 زیاد گزینه درصد، 0168 و نفر 130

 دادند. پاسخ محمودآباد ساحلي شهر در ورزشي_ فرهنگي فضاي بهبود در
 ورزشی فرهنگی فضای بهبود در شهری مدیریت : نقش15 جدول

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 363 363 363 13 خيلي کم

 1063 060 060 18 کم

 3863 0163 0168 130 متوسط

 1360 862 862 21 زیاد

 10060 2360 2363 11 خيلي زیاد

  10060 10060 328 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، منبع: یافته
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 شهروندی فرهنگ آموزش در هریش مدیریت نقش

 زیاد گزینه درصد 163 و نفر 23 تعداد متوسط گزینه ،30 صد در با 110 کم گزینه به پاسخگویان تعداد فراواني ذیل در جدول

 دادند. پاسخ محمودآباد ساحلي شهر در شهروندي آموزش در شهري مدیریت نقش مورد در درصد 0163 و نفر 183
 شهروندی فرهنگ آموزش در هریش مدیریت : نقش16 جدول

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 060 060 060 0 خيلي کم

 3061 3061 3060 110 کم

 3263 163 163 23 متوسط

 10060 0163 0163 183 زیاد

  060 060 0 خيلي زیاد

  10060 10060 328 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، منبع: یافته

 جامعه در حضور نحوه و است شهروندي فرهنگ ارتقا در شهروندان آموزش و رسانياطالع شهري مدیریت مهم و وظایف اهداف از یکي

 است.

 شهروندان در زندگی هایمهارت ترویج در شهری مدیریت نقش
 و نفر 32 متوسط درصد 2362 و نفر 33 دادتع کم گزینه 0163 صد در با 133 کم خيلي گزینه به پاسخگویان تعداد فراواني ذیل در جدول

 دادند. محمودآباد پاسخ ساحلي شهر شهروندان در زندگي هايمهارت ترویج در شهري مدیریت نقش مورد درصد در 1868

 شهروندان در زندگی هایمهارت ترویج در شهری مدیریت : نقش17 جدول

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 0161 0161 0163 133 يلي کمخ

 8160 2363 2362 33 کم

 10060 1360 1868 32 متوسط

 10060 060 060 0 زیاد

  060 060 0 خيلي زیاد

  10060 10060 328 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، منبع: یافته

 شهروندان در زندگي بخشي مهارت در مؤثري شنق شهر محمودآباد در شهري مدیریت کم خيلي گزینه به پاسخ ميزان تعدد به توجه با

 ندارد.

 کالبدی-محيطی زیست بخش توسعه –آمار تحليلی 

 طبيعی منابع تخریب از جلوگيری در شهری مدیریت نقش
 و نفر 111 زیاد درصد، گزینه 1063 و نفر 33 متوسط درصد 361و  نفر 32 تعداد کم گزینه به پاسخگویان تعداد فراواني ذیل در جدول

 ساحلي شهر در طبيعي منابع تخریب از جلوگيري در شهري مدیریت نقش مورد در درصد 2060نفر  83زیاد  خيلي درصد، گزینه 0368

 دادند. پاسخ محمودآباد

 طبيعی منابع تخریب از جلوگيری در شهری مدیریت : نقش18 جدول

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 368 368 361 32 خيلي کم

 2062 1063 1063 33 کم

 1363 0361 0368 111 متوسط

 1363 060 060 0 زیاد

 10060 2061 2060 83 خيلي زیاد

  10060 10060 328 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، منبع: یافته
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-مي حدودي تا نيز آبادمحمود شهر در شهري مدیریت طبيعي متعدد وجود منابع ساحلي در شهرهاي محيطي شرایط دليل به

 باشد. مؤثر ساحلي نواحي در ویژه به منابع این تخریب از جلوگيري و کاهش در تواند

 سبز فضای حفظ در شهری مدیریت نقش

 12 متوسط درصد 360 و نفر 13 تعداد کم گزینه 261 صد در با 3 کم خيلي گزینه به پاسخگویان تعداد فراواني ذیل در جدول

 در شهري مدیریت نقش مورد در درصد 0368 نفر 181 زیاد خيلي گزینه درصد، 3260 و نفر 101 زیاد ینهگز درصد، 363 نفر

 دادند. پاسخ محمودآباد ساحلي شهر در سبز فضاي حفظ
 سبز فضای حفظ در شهری مدیریت : نقش19 جدول

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 261 261 261 3 خيلي کم

 361 363 363 13 مک

 1063 361 363 12 متوسط

 3360 3263 3260 101 زیاد

 10060 0160 0368 181 خيلي زیاد

  10060 10060 328 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، منبع: یافته

 جامعه نظر از و شودمي اعمال وظایف این نيز محمودآباد شهرداري در که است آن توسعه و سبز فضاي حفظ شهرداري وظایف ترینمهم از

 .دارد سبز فضاي حفظ در مؤثري نقش نيز پژوهش نمونه

 سالم شهر به دستيابی در شهری مدیریت نقش
 و نفر 30 متوسط درصد 1360 و نفر 33 تعداد کم گزینه 2161 صد در با 83 کم خيلي گزینه به پاسخگویان تعداد فراواني ذیل در جدول

 شهر به دستيابي در شهري مدیریت نقش مورد در درصد 163 نفر 20 زیاد خيلي گزینه درصد، 3361 و فرن 103 زیاد گزینه درصد، 1262

 .دادند پاسخ محمودآباد ساحلي شهر در سالم
 سالم شهر به دستيابی در شهری مدیریت : نقش21 جدول

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 2162 2162 2161 83 خيلي کم

 3368 1363 1360 33 کم

 0360 1262 1262 30 متوسط

 3263 3363 3361 103 زیاد

 10060 163 163 20 خيلي زیاد

  10060 10060 321 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، منبع: یافته

 سازیپاک و نظافت در شهری مدیریت نقش
 862 و نفر 21 زیاد گزینه درصد، 2863 و نفر 30 متوسط درصد 1063 و نفر 33 تعداد کم گزینه به پاسخگویان تعداد فراواني ذیل در جدول

 پاسخ محمودآباد ساحلي شهر در سازيپاک و نظافت در شهري مدیریت نقش مورد در درصد 0161 نفر 138 زیاد خيلي گزینه درصد،

 دادند.
 سازیپاک و نظافت در شهری مدیریت : نقش21 جدول

 درصد فراواني تجمعي نسبي درصد درصد فراواني فراواني 

 060 060 060 0 خيلي کم

 1160 1160 1063 33 کم

 3062 2361 2863 30 متوسط

 3860 863 862 21 زیاد

 10060 0160 0161 138 خيلي زیاد

  10060 10060 323 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، منبع: یافته
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 سازيپاک و نظافت مهم این به دستيابي موارد از یکي آن توسعه محمودآباد و شهر رد سبز فضاي حفظ خصوص در ریزيبرنامه به توجه با

 دارد. وظایف این انجام در مؤثري نقش شهري مدیریت که است شهر

 زباله بازیافت در شهری مدیریت نقش
 و نفر 113 متوسط درصد 1361 و رنف 33 تعداد کم گزینه 060 صد در با 18 کم خيلي گزینه به پاسخگویان تعداد فراواني ذیل در جدول

 در زباله بازیافت در شهري مدیریت نقش مورد در درصد 1260 نفر 31 زیاد خيلي گزینه درصد، 363 و نفر 31 زیاد گزینه درصد، 0263

 دادند. پاسخ محمودآباد ساحلي شهر

 زباله بازیافت در شهری مدیریت : نقش22 جدول

 صد فراواني تجمعيدر درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 060 060 060 18 خيلي کم

 2368 1363 1361 33 کم

 1860 0362 0263 113 متوسط

 8160 360 363 31 زیاد

 10060 1260 1260 31 خيلي زیاد

  10060 10060 321 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، منبع: یافته

 حدودي تا تواندمي نيز آن بازیافت بخش در تواندمي که است زباله آوريجمع شهري خدمات بخش در شهرداري اصلي وظایف از یکي

 باشد. مؤثر

 شهری نقل و حمل شبكه ارتقا در شهری مدیریت نقش
 و نفر 133 زیاد گزینه درصد، 3161 و نفر 122 متوسط درصد 1062 و نفر 00 تعداد کم گزینه به پاسخگویان تعداد فراواني ذیل در جدول

  ساحلي شهر در شهري ونقلحمل شبکه ارتقا در شهري مدیریت نقش مورد در درصد 261 نفر 3 زیاد خيلي گزینه درصد، 3363

 دادند. محمودآباد پاسخ
 شهری نقل و حمل شبكه ارتقا در شهری مدیریت : نقش23جدول

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 060 060 060 0 خيلي کم

 1063 1063 1062 00 کم

 0263 3163 3161 122 متوسط

 3162 3363 3363 133 زیاد

 10060 268 261 3 خيلي زیاد

  10060 10060 321 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، منبع: یافته

 شهری هایزیرساخت تأمين در مدیریت نقش
 و نفر 38 متوسط درصد 361 و نفر 20 تعداد کم زینهگ 1268 صد در با 32 کم خيلي گزینه به پاسخگویان تعداد فراواني ذیل در جدول

 تأمين در شهري مدیریت نقش مورد در درصد 3360 نفر 120 زیاد خيلي گزینه درصد، 3260 و نفر 101 زیاد گزینه درصد، 1163

 .دادند پاسخ محمودآباد ساحلي شهر در شهري هايزیرساخت
 هریش هایزیرساخت در تأمين شهری مدیریت : نقش24 جدول

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 1268 1268 1268 32 خيلي کم

 1360 361 361 20 کم

 3063 +1163 1163 38 متوسط

 3363 3261 3260 101 زیاد

 10060 3361 3360 120 خيلي زیاد

  10060 10060 321 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، منبع: یافته
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 کالبدی-محيطی زیست توسعه در شهری تمدیری نقش

 درصد 3260 و نفر 101 تعداد کم گزینه 1361 صد در با 33 کم خيلي گزینه به پاسخگویان تعداد فراواني ذیل در جدول

 مدیریت نقش مورد در درصد 2163 نفر 10 زیاد خيلي گزینه درصد، 361 و نفر 20 زیاد گزینه درصد، 2161 و نفر 83 متوسط

 دادند پاسخ محمودآباد ساحلي شهر در کالبدي_محيطيزیست وسعهت در شهري
 کالبدی-محيطی زیست توسعه در شهری مدیریت : نقش25جدول

 درصد فراواني تجمعي درصد نسبي درصد فراواني فراواني 

 1361 1361 1361 33 خيلي کم

 3063 3260 3260 101 کم

 1263 2161 2161 83 متوسط

 1861 361 361 20 زیاد

 10060 2163 2163 10 خيلي زیاد

  10060 10060 323 مجموع

 1333هاي توصيفي، نگارنده، منبع: یافته

 یاقتصاد توسعه ريمتغ: 26جدول

 حداکثر حداقل واریانس انحراف استاندارد ميانگين تعداد

329 764/2 4146/1 164/1 91/1 91/3 

 30/1، حداقل 133/0، واریانس 3033/0، انحراف استاندارد 133/2انگين با توجه به جدول فوق متغير توسعه اقتصادي داراي مي

 باشد.مي 30/3و حداکثر 

 (یاجتماع – یفرهنگ توسعه) یشهر تیریمد ريمتغ: 27جدول

 حداکثر حداقل واریانس انحراف استاندارد ميانگين تعداد

329 954/2 629/1 396/1 2 86/9 

و  2، حداقل 333/0، واریانس 323/0، انحراف استاندارد 303/2ري داراي ميانگين با توجه به جدول فوق متغير مدیریت شه

 باشد.مي 83/3حداکثر 

 یکالبد - یطيمح توسعه ريمتغ: 28 جدول

 حداکثر حداقل واریانس انحراف استاندارد ميانگين تعداد

329 513/3 324/1 115/1 1 51/4 

و  1، حداقل 100/0، واریانس 323/0، انحراف استاندارد 003/3ميانگين محيطي داراي با توجه به جدول فوق متغير زیست

 باشدمي 0/3حداکثر 

 داریپا توسعه ريمتغ: 29جدول

 حداکثر حداقل واریانس انحراف استاندارد ميانگين تعداد

329 155/3 263/1 169/1 33/2 14/5 

، حداقل 033/0، واریانس 233/0، انحراف استاندارد 000/3ن با توجه به جدول و نمودار فوق متغير توسعه پایدار داراي ميانگي

 باشد.مي 03/0و حداکثر  33/2
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 t-testآزمون 

 محيطي، توسعه پایدارتوسعه اقتصادي، مدیریت شهري، زیستبررسي 
 Test Value = 3 

 t df sig انحراف معيار ميانگين تعداد 

 111/1 328 -564/11 4146/1 7644/2 329 اقتصادی

 191/1 328 -319/1 629/1 9546/2 329 مدیریت شهری

 111/1 328 189/28 324/1 5136/3 329 زیست محيطی

 111/1 328 829/3 263/1 1556/3 329 توسعه پایدار

 

 نتيجه گيری

 يکالبد و اقتصادي و اجتماعي از اعم شهري، عدیده مسائل گشايگره تواندمي شهري مدیریت و هاسياست ها،تصميم 

 است. شده شهر این در شهري مدیران متعدد دخالت سبب محمودآباد شهر در فرهنگي نامناسب ساختار اما باشد؛

 به عمده طوربه شهري مسائل با هاشهرداري اغلب ساحلي نواحي توسعه در شهري مدیریت نقش در عرصه بررسي 

 به نخست درجه در شهري، بهداشت سطح کنار از وار مسکن صورتبه و کرده توجه شهري عمران و کالبدي هايعرصه

 .نمودند اقدام شهرها براي زیربنایي تأسيسات ایجاد

 کردن مندقانون و هابافت گيريشکل زمين، قيمت نحوه بر طریق این از تا شدند شهرها اطراف اراضي مالک هاشهرداري 

 بصري، بهداشت بخشي، هویت شهر، زیباسازي زمينه در مجادله و بحث. باشند داشته کامل نظارت شهري توسعه و رشد

 از برخاسته شوراهاي و هاانجمن طریق از سالم هايبافت گيريشکل نحوه اجتماعي، مشکالت رفع زمين، قيمت در اعتدال

 گذشت. مردم مختلف اقشار

 امور اداره ضوابط و مقررات و قوانين در تحول به باید ابتدا شهري، مدیریت سطح ارتقاي و شهرها وضع بهبود منظور 

. گردید خواهند مجهز شهرسازي دانش زیور و شهري مدیریت هنر به شهرها که است اساس بر این. گمارد همت شهرها

 در توانمند مدیریت از استفاده و پایدار دقيق، ریزيبرنامه نيازمند ساحلي نواحي در محيطي ارزش با و کمياب منابع حفظ

 .است ساحلي شهرهاي هايزیرساخت توسعه و تقویت راستاي

 سال 21_30 بين فراواني بيشترین سن از نظر ها؛زن از بيشتر مردها گویانپاسخ جنسيت نظر از داد نشان حاصل نتایج

 کارمند شغل داراي کساني که شغل وضعيت از نظر باشند،مي کارشناسي داراي گویانپاسخ بيشتر تحصيالت ازنظر اند،داشته

 کساني که ماهانه، درآمد نظر از.باشندمي کارمند قشر سومیک حدود ولي. گرددمي شامل را کمترین رگرانکا و بيشترین بوده

 است. داده اختصاص خود به را تعداد کمترین از 3000000 باالي درآمد بيشترین؛ تومان هزار 1000_1000000 درآمد داراي

 استفاده اسپيرمن همبستگي روش از تحقيق این در. دهدمي نشان آمدهعملبه بررسي اساس بر تحقيقات این نتایج دیگر از

 0 از محمودآباد ساحلي شهر پایدار توسعه در شهري مدیریت نقش بررسي جهت دهدمي نشان نمودار که طورهمان. است شده

 باشدمي 0 تا 1 از متيازا این که شد امتيازدهي زیاد خيلي تا کم خيلي از ليکرت مقياس در هاگویه این گردیده استفاده گویه

 امتيازها مجموع باشدمي زیاد خيلي تعيين جهت 0 امتياز و کم خيلي مقياس تعيين جهت 1 مورد هر براي امتياز کمترین

 محمودآباد ساحلي شهر در پایدار درآمد ایجاد در شهري مدیریت نقش مورد در اول سؤال کند. بهمي تعيين را مقياس کل نمره

ساحلي محمودآباد  شهر در اشتغال ایجاد در شهري مدیریت نقش مورد در. دادند پاسخ زیاد گزینه درصد 3263 و نفر 131

 اجراي از رضایت ميزان در چهارم سؤال به درصد، 3362 و نفر 113 زیاد گزینه درصد، 3161 و نفر 100 زیاد گزینه دادند پاسخ

 جذب در شهري مدیریت نقش مورد در چهارم دادند سؤال پاسخ دمحمودآبا ساحلي شهر در شهري مدیریت عمراني هايپروژه

 نظر از نيز اقتصادي توسعه در شهري مدیریت نظر از دادند پاسخ محمودآباد ساحلي شهر در خارجي و داخلي هايسرمایه

 مدیریت نقش به انگویپاسخ اکثر. اند داده رأي کم گزینه به گویانپاسخ اکثر زیرا است داشته مطلوبي عملکرد گویانپاسخ

 در محمودآباد نتوانسته شهر در شهري مدیریت گویانپاسخ ازنظر. کردند انتخاب را کم گزینه مردم مشارکت جلب در شهري
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 اکثر ورزشي فضاي بهبود خصوص در. است داشته بسزایي تأثير اجتماعي امنيت افزایش اما در باشد؛ مؤثر فقر کاهش

 منابع تخریب از جلوگيري در توانسته نيز محمودآباد شهر در شهري مدیریت. کردند خابانت را متوسط گزینه گویانپاسخ

 توسعه نهایت در و هايزیرساخت تأمين در.  نداشته مؤثري نقش زباله آوريجمع در اما باشد داشته مثبتي عملکرد طبيعي

 .است داشته مطلوبي عملکرد کالبدي و محيطيزیست

 

 

 راهكارها و هاپيشنهاد

 مستعد مناطق در هابومزیست تحمل ظرفيت و محيطي توان منابع، با متناسب جمعيت، توزیع در تعادل ایجاد 

 توسعه.

 حفظ و آلودگي از جلوگيري ها،رودخانه و دریا سواحل حریم آزادسازي براي الزم سازوکارهاي اتخاذ 

 ها.حریم این از حفاظت بر مستمر نظارت و کنترل و زیستمحيط

 با فراملي و ملي ابعاد در مدیریت سطح ارتقاي و گردشگري مختلف هايعرصه و مستعد مناطق تقویت و تجهيز 

 تعاوني. و خصوصي بخش امکانات کارگيريبه اولویت با بخشي درون و بخشي بين هماهنگي

 به توجه با جمعيت اسکان جدید مرکز ساماندهي و ساحلي نوار شهرهاي رویهبي گسترش از جلوگيري 

 ساحلي. نوارهاي هايحدودیتم

 منابع ذخایر بازسازي و حفاظت وخاک،آب منابع از حفاظت و کنترل ساحلي، نوار اکوتوریسم از حفاظت توسعه 

 مدیریت تقویت با همراه هااین نظير و هاجنگل تخریب دریایي، زیستمحيط هايآلودگي با مقابله دریایي، زنده

 زیست.محيط

 ساحلي. محيط هايقابليت و هاتوان با تناسبم اراضي کاربري تخصيص 

 کشاورزي. هايفعاليت سازينوین و توسعه جهت وخاکآب منابع طبيعي هايقابليت از استفاده 

 به توجه با پاک صنایع استقرار بر تأکيد با الکترونيک صنایع و کشاورزي به وابسته صنایع توسعه و تقویت 

 محيط با ناسازگار صنایع توسعه مقابل در آن از تو صيان ساحلي نواحي حساس زیستمحيط
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 فهرست منابع
 .10-63 3مدیریت شهري6 (. توسعه پایدار و مدیریت شهري. 1313اردشيري6 م. )

 )ا. توکلي شاندیز6 تدوین( تهران: نشر دانشگاه هنر. مدیریت و حکمروایي شهري.(. 1330برک پور6 ن. ) &اسدي6 ا.6 

(. ارزیابي عملکرد شهرداري ها بر پایه سنجش ميزان رضایت مردم از خدمات شهري 1383کریمي6 م. ) &ن.6 گوهري6 ح.6 برک پور6 

 .218-6203 20فصلنامه مدیریت و برنامه ریزي شهري6 شهر تهران(.  11و  1)نمونه موردي: مناطق 

 /http://www.modirsun.com. بازیابي از مدیرسان: ت(تاریخچه و مفاهيم)فلسفه علم و مکاتب مدیری(. 20 63 1333بزازي6 م. )

(. تبيين رویکرد انتخاب استراتژي مدیریت توسعه مناطق ساحلي با تاکيد بر بوم گرایي. 1331اشکوه6 ح. ) &بمانيان6 م.6 کلوي6 آ.6 

 .38-613 30پژوهشي مدیریت و برنامه ریزي شهري، سال دهم، شماره  -فصلنامه علمي 

فصلنامه علمي پژوهشي (. بوم شهر و آثار آن در توسعه پایدار شهرهاي ساحلي: شهر ساحلي بابلسر. 1383دیوساالر6 ا. ) &6 پرهيزکار6 ا.
 .31-611 3، شماره 3برنامه ریزي و آمایش فضا دانشگاه تربيت مدرس، دوره 

پژوهشي  –فصلنامه علمي بر توسعه پایدار شهري. (. چشم انداز مدیریت شهري در ایران با تأکيد 1330فيروزبخت6 ع. ) &پرهيزکار6 ا.6 
 .33-633 32جغرافيایي سرزمين،سال هشتم، شماره 

(. تحليلي بر سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهري: مطالعه موردي: 1388موسوي6 چ. ) &تقوایي6 م.6 بابانسب6 ر.6 

 .33-613 2هري و منطقه اي6 فصلنامه مطالعات و پژوهش هاي ششهر تبریز.  3منطقه 

. بازیابي از پژوهشکده باقرالعلوم )ع(: شهرداري )وظایف و اختيارات((. 1333جباري6 ش. )
http://www.pajoohe.com/FA/index.php?Page=definition&UID=21429 

فصلنامه مطالعات و تحقيقات مؤثر بر آن. (. اعتماد اجتماعي به مدیریت شهري و عوامل 1331زاده6 م. )فالح &حاجياني6 ا.6 رضائي6 ع.6 
 .30-600  2، شماره 1اجتماعي در ایران، دوره 

 تهران: انتشارات سمت. مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني.(. 1388حافظ نيا6 م. )

 .83-683 120ماهنامه تدبير، شماره (. مدیریت شهري اهداف و راهبردها. 1380داداش پور6 ه. )

 تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور. مدیریت شهري.(. 1381)دادرس6 ب. 

 .08-633 33فصلنامه مدرس علوم انسان، شماره (. بسط مفهومي توسعه پایدار. 1380نجفي6 غ. ) &زاهدي6 ش.6 

 )پ. شاه حسيني6 تدوین( تهران: انتشارات سمت. برنامه ریزي شهرهاي جدید.(. 1332زیاري6 ک. )

فصلنامه . سرشت استراتژیک برنامه ریزي و مدیریت شهري )بخش ویژه برنامه ریزي و مدیریت استراتژیک شهري(. (1382سعيدنيا6 ا. )
 .13-63 13مدیریت شهري، شماره 

 )ا. علي اکبري6 تدوین( تهران: دانشگاه پيام نور. مباني جغرافياي شهري.(. 1383موسي کاظمي6 م. ) &شکویي6 ح.6 

 .33-631 1مجله جغرافيا و توسعه6 ول مدیریت شهري در ایران. (. لزوم تح1382شيعه6 ا. )

فصلنامه مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(، شماره (. اصطالحات مدیریت شهري در کشورهاي اروپایي. 1383ساالرزهي6 ح. ) &فقيهي6 ا.6 
30 6113-138. 

 .133-6101 8مه جغرافيا و توسعه ناحيه اي، شماره دوفصلنا(. شاخص هاي توسعه ي پایدار شهري. 83حسيني6 س. ) &قرخلو6 م.6 

)نسخه چاپ ششم(. )ب. عليجاني6 مترجم( تهران:  درآمدي بر روشها و فنون ميداني جغرافيا(. 1332آلدریچ6 ف. ) &لونسبري6 ج.6 

 انتشارات سمت.

 ان: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.تهر تحليلي از ویژگيهاي برنامه ریزي شهري در ایران.(. 1330مشهدي زاده دهاقاني6 ن. )

 تهران: انتشارات پيام. اصول و مباني برنامه ریزي منطقه اي.(. 1331معصومي اشکوري6 س. )

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ژئومورفولوژي شهري.(. 1380مقيمي6 ا. )

6 32پژوهشي تحقيقات جغرافيایي، شماره -فصلنامه علمي. (. توسعه پایدار شهري: مفاهيم و دیدگاه ها1380موسي کاظمي محمدي6 س. )

33-113. 

 

 
 


