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فریدونکنار ساحل در فرهنگی موثر عوامل و کالبدی های چالش بررسی   

 (شهری پایداری بر تاکید با)
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 چکیده

یکی از اهداف مهم پایدار شهری فراهم ساختن محیط مطلوب برای کار و زندگی شهروندان است. بررسی عوامل تاثیرگذار در 

ت راهبردی میتواند های بلندمدمدیریت شهری، ضمن کنترل و نظارت بر ساختار کالبدی و فرهنگی شهرها، با اتخاذ خط مشی

های کالبدی و عوامل موجب توسعه پایدار شهرها گردد. با توجه به این دیدگاه، هدف مقاله ی حاضر، بررسی و شناسایی چالش

موثر فرهنگی با تاکید بر پایداری شهری در ساحل فریدونکنار است. روش پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی است که 

ای از تک نمونه tکمیل پرسش نامه ها همراه شده است. سپس داده های پژوهش با استفاده از آزمون با روش میدانی جهت ت

پردازش و تحلیل شده است. در بررسی نقش چالش های اساسی در توسعه ی پایدار ساحلی در شهر  SPSSطریق نرم افزار 

بوده است. بدین  69/3و  96/3فرهنگی، به ترتیب فریدونکنار مشخص گردید که میانگین اثرات هرکدام از ابعاد کالبدی و 

ترتیب بُعد فرهنگی، باالترین تأثیر مثبت را داشته است. یکی از مهمترین چالش های پیش رو در توسعه پایدار شهر ساحلی 

ی با های فرهنگفریدونکنار، در بحث کالبدی، عدم وجود مجتمع های تجاری در شهر و در بحث فرهنگی، عدم گسترش فعالیت

توجه به نظرات پاسخ دهندگان بوده است. اگرچه مدیریت شهری دراین خصوص نتوانسته موجبات رضایت نسبی همشهری ها 

و گردشگران را فراهم کند، ولی در جهت تداوم و پایداری ساحلی در ابعاد اجتماعی، کالبدی، فرهنگی، اقتصادی و زیست 

های غیراصولی در سواحل، هماهنگی الزم جهت نهادینه کردن غییر کاربریشود ضمن جلوگیری از تمحیطی شهر پیشنهاد می

ی میزبان توسط مدیریت شهری صورت تعامل با دیگر فعالیتهای موجود در شهر و از همه مهمتر، تعامل فرهنگ بومی با جامعه

 گیرد. 
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