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Abstract
The aim of this study was to compare the average of urban
management indices in the dimensions of globalization on
physical and human resources of Esfahan. The research
method was analytical-comparative and has been performed
using a researcher-made questionnaire. The statistical
population of the study was experts in urban areas of
Esfahan municipality. In order to analyze the data, SPSS
software and CSPP test were used. According to the results,
the highest ranking urban management indicators with
regard to globalization on the body and the changing city of
Esfahan, were the six municipalities while the other five
municipalities in the region were the lowest.
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چکیده
هدف از مطالعه حاضر مقایسه میانگین شاخصهای مدیریت شهری در ابعاد
 روش تحقیق.جهانیشدن بر کالبد و کاربری رو به تغییر شهر اصفهان میباشد
 مقایسهای است و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام- تحلیلی
 جامعه آماری تحقیق متخصصین و کارشناسان شهری مناطق.پذیرفته است
 از نرم، جهت تحلیل دادههای بهدست آمده.گانه شهرداری اصفهان بودهاند15
 طبق نتایج بهدست آمده. استفاده گردیدCSPP  و آزمونSPSS افزار
باالترین رتبه از نظر شاخصهای مدیریت شهری در ابعاد جهانیشدن بر کالبد
 منطقه شش شهرداری و منطقه پنج،و کاربری رو به تغییر شهر اصفهان
.شهرداری پایینترین رتبه را بهدست آوردند
واژگان کلیدي
. اصفهان، مدیریت شهری،جهانیشدن
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