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توسعه پایدار شهری بر بهبود فضاهای عملکردی  های شاخص تأثیربررسی 

 )مطالعه موردی: شهر فریدونکنار(  شهری
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 .ایران سمنان، سمنان، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا دکتری، دانشجوی 1

 .ایران سمنان، سمنان، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا گروه دانشیار، 2

 

 چکیده

-محلی محیط تولید های ظرفیت کاهش ،ای ناحیه و شهری محیط های آلودگی از جلوگیری هایموضوع شهری پایدار توسعه

 کند می مطرح را غنی و فقیر میان شکاف بردن نبی از و آور زیان های توسعه از حمایت عدم بازیافت، حمایت ملی، و ای ناحیه

 این از دولت جانبه همه حمایت و ملی ای،ناحیه روستایی، و شهری ریزی برنامه با را اهداف این به رسیده راه همچنین

 ایفضاه بهبود بر شهری پایدار توسعه های شاخص تأثیر بررسی هدف با حاضر ، پژوهشرو ازاین. داند می هاریزی برنامه

را کلیه کارکنان شهرداری  تحقیق این آماری جامعه است. شده انجام پیمایشی روش از استفاده با فریدونکنار شهری عملکردی

 صورت بهحجم نمونه  عنوان بهنفر  181دهند که با توجه به جدول مورگان تعداد نفر تشکیل می 334فریدونکنار به تعداد 

ها در میان کارکنان شد و نیز پرسشنامه انجام پرسشنامه ابزار از استفاده با اطالعات آوریتصادفی ساده انتخاب گردیدند. جمع

 این در استفاده مورد آماری هایروش استفاده شد. SPSSافزار توزیع گردید. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم

 نتایج به توجه همبستگی، آزمون با ضریب باشد.می خطی رگرسیون و اینمونه اسمیرنوف، یک-کولموگروف آزمون تحقیق

، بهداشتی، محیطی زیست، اقتصادی-اجتماعی) توسعه پایدار شهری های شاخصها، حاکی از آن بود که داد تحلیل و تجزیه

 مثبت و معناداری دارد.  تأثیربر بهبود فضاهای عملکردی شهری در شهر فریدونکنار  (سیاسیو  حمل و نقل

 

 محیطی زیست، اقتصادی-اجتماعی شهری، عملکردی فضاهای پایدار، وسعهتهای کلیدی:  واژه
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