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بازیابی هویت فرهنگی- اجتماعی محلۀ خیام شهر ایالم

 با رویکرد شهرسازی مشارکتی
منصور منصوری 1                   

چکیده 
امـروزه در برنامه ريزي هـاي از بـاال بـه پاييـن، اصـل مشـارکت مردمـي و توجـه بـه نياز سـاکنان، 
ناديـده گرفتـه مي شـود. در راسـتاي ايـن بي توجهي هـا، شـاهد آسـيب هاي اجتماعـي و فرهنگی 
در سـطح محـالت شـهری هسـتيم. در اين پژوهـش، محلۀ خيام در شـهر ايالم، بـراي به کارگيري 
رويكـرد مشـارکتي در تدوين طرح راهبردي پيشـنهادي برگزيده شـد. مقياس تحليـل در پژوهش 
حاضـر، محلـۀ شـهري و محـدودۀ مطالعاتـی آن، ناحيـۀ 4 از منطقـۀ يـك طـرح تفصيلي مصوب 
1395 ايـالم بـود. ايـن پژوهـش بـا ماهيـت کاربـردي و بـا بهره گيـري از روش هـاي توصيفـي و 
تحليلـي انجام شـد؛ به ايـن ترتيب که با مطالعات کتابخانـه اي، مطالعۀ اسـناد و طرح هاي مصوب، 
مشـاهدۀ ميداني، بروزرسـاني آمار و نقشـه هاي مورد اسـتفاده، بهره برداري از استانداردهاي موجود 
برنامـه ريـزي و طراحـي شـهري و ضوابط شهرسـازي، تدوين پرسشـنامه و جمـع آوري وضعيت 
کلـي محلـه بـه همراه نظرات و پيشـنهادهاي شـهروندان سـاکن محلـه و تحليل نتايـج حاصل از 
آن بـا رويكـرد سـنجش مـكان، تأميـن سـرزندگي و امنيت بـه عنوان هدف هـاي راهبـردي کالن، 
بـا اسـتفاده از روش هـاي گفته شـده، بـراي محلـۀ خيام شـهر ايالم پيشـنهاد گرديـد. در نهايت نيز 
مجموعـه اي از راهبردهـا و سياسـت هاي اجرايـي در قالـب برنامه ريـزي راهبردي بـا بهره گيري از 
تكنيك تحليل سـوات در سـطح محله ارائه شـد. يافته های پژوهش نشـان داد که زيباسازی محيط 
محلـه، تأسـيس شـوراياری محله، ايجـاد مراکز تجاری، ايجاد پـارک محله و نورپـردازی فضاهای 
عمومـی، مهمتريـن خواسـته های مردم در مورد سـاماندهي مشـكالت اجتماعـی و فرهنگی محله 

است.  
واژگان کلیدی: محله، شهرسازی مشارکتی، مشارکت مردمي، هويت، محلۀ خيام، شهر ايالم.
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مقدمه 
قـرن بيسـتم، قـرن تحـول در تمـام علـوم و نظريه هـا بـود. در ابتـدای ايـن قـرن، 
ابعـاد ديگـر شـهر،  نظريه هـای شهرسـازی بـه طـور عمـده کالبدمحـور بـود و 
همچـون ابعـاد اجتماعـی و فرهنگی در فراينـد برنامه ريزی، کمتر مـورد توجه قرار 
می گرفـت. بـا چنيـن رويكـردی، برنامه ريـزان شـهری نيـز در عمـل، فعاليت هـای 
خـود را ناظـر بـه بخـش کالبـدی شـهرها می نمودنـد و تصـور بـر ايـن بـود که با 
حـل مسـائل کالبـدی، بسـياری از مشـكالت شـهرها نيـز قابـل حـل خواهـد بود. 
نتايـج چنـد دهـه اقدامـات عملـی شهرسـازی نشـان داد کـه در عمـل، شـهرها بـا 
مشـكالت عديـدۀ اجتماعـی و فرهنگـی و زيسـت محيطی مواجـه شـدند )تيلـور، 
1999: 11(. »در اواخـر دهـۀ 1950 ميـالدی، شـيوۀ برنامه ريـزی کالبدمحـور کـه 
نواحـی گسـترده ای از شـهر را مـورد تخريب، پاکسـازی و بازتوسـعه قـرار می داد، 
بـه دليـل نداشـتن حساسـيت اجتماعی، مـورد انتقاد گسـترده قرار گرفـت. انتقاد از 
نظريه هـای کالبدمحـور، منجـر بـه شـكل گيری نظريه هـای جايگزيـن ديگری شـد 
کـه هـم کارکردهـای اجتماعـی-  اقتصـادی و هـم سـاختارهای کالبـدی را مـورد 
توجـه قـرار می داد. بر اسـاس تفكـر راهبردی و ديـدگاه سـاختاری - عملكردی و 
بـه دنبـال آن از دهـۀ 1960 ميالدی به اين سـو، رويكرد توجه بـه مباحث اجتماعی 
و فرهنگـی بـه تدريـج در دسـتور کار نظـام برنامه ريزی شـهری برخی از کشـورها 
قـرار گرفـت. در نيمـۀ دوم قـرن بيسـتم، زمينه هـای اوليـۀ پرداختـن بـه جنبه هـای 

اجتماعـی و فرهنگـی در شهرسـازی فراهـم شـد« )الكسـاندر، 1992: 40(. 
     »در حـوزۀ عمل برنامه ريزی، طی سـه دهـۀ 1960 تا 1980 ميالدی، برنامه ريزی 
شـهری از يـك نـگاه کامـاًل نخبه گرايانـه بـه يك مـدل مشـارکتی رسـيد. در حوزۀ 
نظـری نيـز و در تـالش بـرای رهايی از انفعـال، چشـم اندازهای مختلفـی پيش رو 
بـود؛ امـا گرايـش بـه جلـب مشـارکت مردمـی در برنامه ريزی بـه همـراه انتقادات 
شـديد از نظـام سياسـی، اقتصادی، ليبراليسـتی و نوکالسـيك سـبب شـد تـا توجه 
برنامه ريـزان بـه به کارگيـری نظريۀ کنش ارتباطی جلب شـود« )هيلـی، 1388: 37(. 
برنامه ريـزی ارتباطـی به عنوان زيرمجموعه ای از شهرسـازی مشـارکتی در مخالفت 
بـا چنيـن رويـه ای، روی به سـوی احيـای حـوزۀ عمومـی دارد؛ يعنی شـيوه ای که 
حـاوی گفتگوهـای ارتباطـی باشـد و زمينـه را بـرای همرايی سـازی فراهـم کنـد 
)ويكالنـد، 2005: 247(. »برنامه ريـزی ارتباطـی را می تـوان يكـی از نظريه هـای 
مطـرح از دهـۀ 1990 بـه ايـن سـو قلمـداد کـرد. ايـن نظريـه بـا فاصلـه گرفتن از 
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رويكردهـای خردگرايانـه و فردباورانـۀ دهه های پيشـين، روزنه ای اسـت به سـوی 
رويكردهـای اجتماع  محـور کـه از فرايندهـای پاييـن بـه بـاال بـا تأکيـد بـر مقياس 

محلـی در برنامه ريـزی حرکـت می کنـد« )عبـدی دانشـپور، 2008: 446(. 
     امـروزه در کشـورهاي در حـال توسـعه، مشـارکت، موضوعـي نيسـت کـه در 
نظريـه، بررسـي و تصويـب شـود؛ بلكه در عمل، معلوم شـده اسـت که حـل انبوه 
مسـائل و مشـكالت جامعۀ شهري و روسـتايي، بدون مشـارکت مردم ميسر نيست 
)پاپلـي يـزدي و سـناجردي، 1382: 335(. مشـارکت را نوعـي کنـش هدفمنـد در 
فراينـد تعاملـي بيـن کنشـگر و محيـط اجتماعي او در جهـت نيل به اهـداف معين 
و از پيـش تعييـن شـده تعريـف کرده انـد؛ فراينـدي کـه افـراد جامعـه بـه صورت 
آگاهانـه، داوطلبانـه و جمعـي، بـا در نظـر داشـتن اهـداف معين که منجر به سـهيم 
شـدن آنهـا در منابـع اجتماعـي مي شـود، در آن شـرکت مي کننـد )غفـاري، 1380: 
42(. مشـارکت يعنـي همـكاري همـراه بـا کنتـرل شـهروندان و سـهيم شـدن در 
قـدرت و در فراينـد تهيـۀ طرح هـا؛ چراکـه توانمندسـازي اجتماعات، هـدف غايي 

مشارکت اسـت )سـاناف، 2000: 217(. 
     در يكـي دو دهـۀ اخيـر، تالش هـاي فراوانـي جهـت برنامه ريـزي و مديريـت 
شـهري در خردتريـن واحد، يعني »محلـه« صورت گرفت )فريدمـن، 1966: 66( ( 
کـه در ايـران در حـد تئـوري باقي مانـد. در حال حاضر نيـز با توجه بـه پيچيدگی 
و تنـوع مشـكالت شـهری و ناتوانـی مديـران بـرای برخـورد جامـع با آنهـا، تأکيد 
برنامه ريـزی و مديريـت شـهری، بيـش از هـر زمـان ديگـر بـه سـطوح پايين تـر و 
ابعاد ملموس زندگی شـهری از جمله محله و واحد همسـايگی اسـت )محمدی و 
پاشـازاده، 1393: 45(. بـه عـالوه، نقش عوامـل بيرونی مانند مهاجـرت در ناپداری 
محـالت و بحـران هويـت محلـه ای شـايان توجـه اسـت )کالنتـری و درخشـانی، 
1393 :4(. محـالت نوبنيـاد شـهری در مقايسـه با محله هايی که سـابقۀ شهرنشـينی 
بيشـتری دارنـد، از نظـر اغلـب شـاخص ها، بخصـوص شـاخص های اجتماعـی و 

فرهنگـی وضعيت ناپايـداری دارند )موحـد و ديگـران، 1393: 557(.
     »حضـور شـهروندان در عرصـۀ تصميم گيـری و نزديكـی آنهـا بـه مسـئوالن و 
متخصصـان و دسـتيابی هرچـه سـريع تر بـه خواسـته ها و نيازهايشـان مطابـق بـا 
شـرايط زندگـی و ويژگی هـای اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی، از طريـق فراينـد 
شهرسـازی مشـارکتی ميسـر می شـود« )خادم الحسـينی و عارفی پور، 1391: 123(.
محلـۀ خيـام ايالم با وجود اصالت، هويت و داشـتن پيشـينۀ سـاخت در ميان سـاير 
محله هـاي شـهر ايـالم، نقـاط ضعـف و معضالتـي دارد کـه بـه علـت ناکارآمـدي 

منصور منصوری
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طرح هـاي شـهري، عـدم توجـه بـه نيـاز سـاکنان، نبـود عدالـت اجتماعـي و غيره 
ايجـاد شـده اند. روانشناسـي محيطـي، مؤيد تأثير محيـط و کالبد نامناسـب بر رفتار 
و روان سـاکنان اسـت، همانگونـه که در محلـۀ خيام، معضلي مثـل اعتياد و فروش 

مـواد مخدر مشـاهده می شـود.
     بـدون شـك بـا برنامه ريـزي مشـارکتي و بهره گيـری از مشـارکت سـاکنان 
بـراي  را  مناسـبی  حـل  راه  مي تـوان  تصميم سـازی،  و  تصميم گيـری  فراينـد  در 
معضـالت اجتماعـی- فرهنگـی اين محلـه تجويز کـرد. در اين پژوهـش، برنامه ها 
و راهكارهايـي بـراي سـاماندهي اجتماعـی- فرهنگی محله ها با تأکيد بر مشـارکت 
اهالـي تنظيـم مي شـود کـه می تواند بـه عنـوان پايه هايی اصلـي براي سياسـت هاي 
سـاماندهي محدوده هـاي سـكونتي قلمـداد گـردد. راهكارهـاي ايـن پژوهـش کـه 
مي تواننـد راهنمـاي مداخله گـران و تصميم گيـران توسـعه باشـند، شـفاف، سـاده، 
خوانـا، مبتنـي بـر ديدگاه هـاي محلـي و منطبـق بـا ويژگي هـاي بومـي هسـتند. در 
چنيـن پژوهشـي، کيفيـات و ويژگي هايي که از نظر سـاکنان در محلـه واجد ارزش 

می شـود. توصيف  اسـت، 

پیشینۀ تحقیق
در گام نخسـت بايـد خاطـر نشـان کـرد کـه در پژوهش هـای انجام شـده، تـا کنون 
بـه شهرسـازی مشـارکتی، توجـه چندانـی نشـده و ايـن موضـوع همـواره در کنار 
سـاير مباحـث برنامه ريـزی شـهری و به صورت عناوين فرعی مطرح شـده اسـت؛ 
بنابرايـن، نگارنـده نتوانسـت بـه منابـع زيـادی کـه بـه طـور مسـتقل بـه موضـوع 
شهرسـازی مشـارکتی بـا تأکيـد بـر محله محـوری پرداخته باشـند، دسـت يابد. در 
ادامـه، بـه تحقيقاتـی کـه در ايـن زمينـه انجام گرفته اسـت يـا به نوعی بـه موضوع 

تحقيـق نزديك می باشـد اشـاره می شـود:
     جمشـيدزاده )1382( در پژوهـش خـود بـا عنـوان »مديريت شـهري، اهداف و 
راهبردهـا«، بـا نگاهی به وظايف مديريت شـهری و ضـرورت بهره گيری از ظرفيت 
شـهروندان، به بررسـی نقش و وظايف مديران شـهری بخصوص شـهرداری ها در 
ارتباط با مشـارکت محالت پرداخته و به اين نتيجه رسـيده اسـت که شـهرداری ها 
بـرای ادارۀ بهتـر شـهر می بايسـت به انجـام کارهايی چـون مقررات زدايـی، اصالح 
نظـام حقوقـی مربـوط به حـوزۀ وظايف خـود و تمرکززدايی قدرت هـای مديريت 
شـهری بپردازنـد و به مديريت محلی و مشـارکت سـاکنان آنجـا در اجرای طرح ها 

بيشـتر اهميت دهند.
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حبيبـی و سـعيدی رضوانـی )1384( در مقالـه ای با عنوان »شهرسـازی مشـارکتی؛ 
کاوشـی نظـری در شـرايط ايـران«، بـه بررسـی نظريه های شهرسـازی مشـارکتی و 
تلفيـق آن بـا شـرايط ايـران پرداخته انـد. نتايـج پژوهـش آنـان نشـان می دهـد کـه 
شهرسـازی ايـران در مـواردی کـه داعيـۀ مشـارکتی بـودن دارد، کامـاٌلً منطبـق بـا 
شـرايط مشـارکت شـعاری اسـت و هنوز با اولين مراحـل مشـارکت واقعی فاصله 

دارد.
     حاجی پـور )1385( در پژوهـش خـود با عنوان »برنامه ريـزي محله مبنا؛ رهيافتي 
کارآمـد در ايجـاد مديريـت شـهري پايـدار«، به بررسـی نقـش و جايـگاه رهيافت 
محله مبنـا بـه منظـور اسـتفاده از آن در نظـام برنامه ريـزی و ادارۀ مديريـت شـهری 
پرداختـه و بـه ايـن نتيجـه رسـيده اسـت کـه برنامه ريـزی محله مبنا در جسـتجوی 
تعامـل اجتماعـی اسـت و مشـارکت بازيگـران محلی را در دسـتور کار خـود قرار      

می دهـد و بيشـتر حالـت تسـهيل کننده و هماهنگ کننـده دارد تـا مداخله گـر.
     در پژوهـش شـيلپی1  و تانجيـل2  )2016( بـا عنـوان »مشـارکت مـردم: عمـل 
خولنـای  شهرسـتان  مطالعـه:  )مـورد  سـوم  جهـان  شـهر  يـك  در  برنامه ريـزی 
بنـگالدش(«، سـعی شـده اسـت اهميـت مشـارکت مـردم در طرح هـای شـهری 
شـناخته شـود؛ بـه هميـن دليـل در طراحـی و سـاختار طرح هـای شـهری، برخـی 
نظـرات در مـورد مشـارکت مـردم به عنـوان توصيه های سياسـت عمومـی در نظر 
گرفتـه شـده اسـت. ايـن سياسـت ها نشـان می دهد کـه مشـارکت جامعـه می تواند 

راه حـل بحران هـا در سـاخت محيـط شـهری باشـد.
     در تحقيقاتی که مونتالوو3  )2008( انجام داده اسـت، ميزان مشـارکت مردم در 
امـور شـهری در حد متوسـط رو به پايين اسـت و مهمترين متغيرهـای تأثيرگذار بر 
مشـارکت در ايـن تحقيقات، شـامل پايـگاه اجتماعی و اقتصادی، اعتمـاد اجتماعی، 
شـبكۀ روابـط اجتماعـی، احسـاس بی قدرتی، نـوع مالكيت منـزل و ميـزان آگاهی 

می باشد.
     آمـادو و همـكاران4  )2009( در مقالـه ای بـا عنـوان »مشـارکت عمومـی در 
برنامه ريـزی پايـدار شـهری«، برنامه ريـزی شـهری به ويـژه در مناطقـی کـه دارای 
چشـم اندازهای حفاظت شـده هسـتند را مسـتلزم افزايـش نقـش مشـارکتی عمـوم 

1. Shilpi
2. Tanjil
3. Montalvo
4. Amado,Santos,Moura,Silva

منصور منصوری
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مـردم در چارچـوب قابليـت فراينـد برنامه ريـزی پايـدار می دانـد کـه نتيجـۀ آن، 
ايجـاد يـك برنامه ريـزی مـداوم، تعاملـی و يكپارچـه مشـارکتی خواهـد بـود.

     آنايـا گونزالـس1  )2009( در مقالـه ای بـا عنوان »برنامه ريزی شـهری مشـارکتی 
يـك چالـش در منطقـۀ مونتری آمريكا« به شناسـايی و بررسـی مقررات مشـارکت 
شـهروندان در شـهر مونتـری آمريـكا پرداختـه اسـت. وی اعتقـاد دارد کـه ايـن 
مقـررات يـك روش کلـی ارائه شـده توسـط دولت به عنـوان فرم پايدار مشـارکت 

شـهروندی در ارتبـاط بـا طرح های توسـعۀ شـهری می باشـد.

روش تحقیق
ماهيـت ايـن پژوهـش، کاربـردي اسـت و در آن از روش هاي کمي براي شـناخت 
محـدودۀ مطالعـه و تجزيـه و تحليـل داده هـا بـه منظـور ارائۀ نتايج اسـتفاده شـده 
اسـت؛ بنابرايـن روش کلـي حاکـم بـر آن، توصيفـي و تحليلي می باشـد کـه هم به 
صـورت قياسـي )بخـش تدويـن مباني نظـري و جمع بنـدي آن( و هـم به صورت 
اسـتقرايي )تجزيـه و تحليـل داده هـا و نتيجـه گيـري( بـه کار گرفته شـده اسـت. 
روش کلـي يافته انـدوزي نيـز تدويـن پرسشـنامه، مشـاهدۀ ميداني و مطالعۀ اسـناد 
و طرح هـاي موجـود شـهري بـوده اسـت. به ايـن منظور، مؤلفـه هـاي اجتماعي و 
فرهنگي بر اسـاس مشـاهده و تهيۀ پرسشـنامه تدوين شـدند. تدوين پرسشـنامه نيز 
بـا هـدف دسـتيابي به مؤلفه ها و پيشـنهادهاي سـاکنان محله به منظـور به کارگيری 
در تدويـن مجموعـه راهكارهاي پيشـنهادي نهايي، صورت گرفته و اسـاس تدوين 
پرسـش هـا، تكنيـك »مكان سـنجي«2  بـوده اسـت. ايـن تكنيـك »براي مشـارکت 
دادن مـردم در سـنجش کيفيـت مكان هاي شـهري در سـال 2000 از طرف اتحاديۀ 
شهرسـازي بريتانيـا تدويـن شـده اسـت« )گلـكار، 1384: 2(؛ چنانكـه گفتـه شـد، 
از پرسشـنامه بـه عنـوان مبنـاي جمـع آوري داده هـاي مـورد نيـاز از سـاکنان محله 
اسـتفاده گرديـده و روش نمونه گيـري هـم تصادفـي منظـم بـوده اسـت؛ بـه همين 
دليـل محلـه بـا توجه به جمعيـت آن و با اسـتفاده از فرمول کوکران، بـه 6 محدوده 

يـا بلوک تقسـيم شـد و 120 پرسشـنامه ميان سـاکنان آن توزيـع گرديد. 

1. Anaya Gonzalez
2. Place Check
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محدوده و قلمرو پژوهش
شـهر ايـالم، مرکـز اسـتاني به همين نـام، بـا جمعيت 235 هـزار و 144 نفر اسـت 
)مرکـز آمـار ايـران، 1395( که در ارتفاع متوسـط 1440 متر از سـطح دريا در غرب 

ايـران و در دامنـه هـاي جنوب غربـي کوه هاي زاگرس قـرار دارد.
     مقيـاس تحليـل در ايـن پژوهـش، محلۀ شـهري و محدودۀ مطالعاتـي آن، ناحيۀ 
4 از منطقـۀ يـك طـرح تفصيلـي مصـوب 1385 ايالم می باشـد کـه به اسـتانداري 
نيـز معـروف اسـت و در شـمال شـرق ايـالم، در دامنـۀ ارتفاعـات واقع می باشـد. 
ايـن محلـه از شـمال بـه خيابـان صدوقي، از غـرب به خيابـان اسـتقالل، از جنوب 
بـه خيابـان شـهدا و از شـرق بـه خيابـان شـهيد محمـدي محـدود اسـت )شـكل 
شـمارۀ 1(.  جمعيـت سـاکن در ايـن محله 3600 نفـر، مسـاحت آن 16/1 هكتار و 
بعـد خانوار آن 6/1 مي باشـد )مهندسـين مشـاور بعـد تكنيـك، 1385: 20(. محلۀ 
خيـام، يكـي از قديمـي تريـن محله هاي شـهر ايالم اسـت که در ميانـۀ دهه 1330 

خورشـيدي ايجاد شـده اسـت )همان: 21(. 
 

شکل شمارۀ )1(. نقشۀ محدودۀ مورد مطالعه )منبع: نگارنده(

     عمـدۀ کاربـري موجـود در محله، مسـكوني اسـت و کاربري هاي  فضاي سـبز، 
ورزشـي و بهداشـتي در سـطح محله وجود ندارد. 

منصور منصوری
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تدوین مؤلفه ها، معیارها و شاخص های پژوهش
در ايـن پژوهـش، اصـول و معيارهـاي اوليـۀ تحقيـق بـر اسـاس رويكـرد »محلـۀ 
پايـدار«، تعريـف و مشـخص مي شـود. معيارهـا و شـاخص هاي نهايـي بـا توجـه 
بـه رويكـرد مشـارکتي تحقيـق، بـا اسـتفاده از آرا و نظـرات مـردم محله به دسـت 
مي آيـد. جهـت سـاماندهي محله بـا رويكرد مشـارکتي، يك نوع مؤلفـه پيش روی 
نگارنـده اسـت: مؤلفـۀ اجتماعـي- فرهنگـي. ايـن مؤلفـه، معيارهاي خاصـي دارد 
کـه توسـط شـاخص هاي مشـخصي، کمـي و قابـل اندازه گيري مي شـوند. پروسـۀ 
مشـارکت دادن سـاکنان در ايـن پژوهـش بـر اسـاس روش  CAP1 می باشـد. در 
سـال 2010 ريچـارد گوتـرد و نابـل حمـدي يـك برنامه ريـزي جهـت مشـارکت 
اجتماعـات2  ارائـه کردنـد. اسـاس ايـن رويكـرد، قـدرت دادن بـه جوامـع جهـت 
طراحـي، اجـرا و مديريـت سـكونتگاه های خود می باشـد و اين بر اسـاس پروسـۀ 
مشـارکتي از پاييـن بـه بـاال جهـت رفع مشـكالت اسـت. هـدف از ايـن روش نيز 
ايجـاد برنامـۀ توسـعه بـا فهرسـتی از مشـكالتي کـه مي بايسـتي حل شـوند و ارائۀ 
راهبردهايـي جهـت حـل تك تـك اين مشـكالت اسـت )کليمـوا، 2010: 35(. در 
جـدول شـمارۀ )1( مراحـل اجراي ايـن روش در ميـان اجتماعات محلي مشـاهده 

می شـود.
جدول شمارۀ )1(. مراحل رویکرد CAP توسط گوترد و حمدي

منبع: )کلیموا، 2010: 35(

     بـا اسـتفاده از مشـارکت سـاکنان و توزيـع ابـزار پرسشـنامه در ميـان 120 نفـر 
از آنـان، مسـائل و مشـكالت اجتماعـی و فرهنگـی محلـه بـه دسـت آمـد. از آنجا 

1. Community Action Planning
2. CAP

شناسايي و اولويت مشكالت: مشكالت چه هستند؟مرحلۀ 1

 راهبردها، سياست ها و جايگزين ها: چه رويكرد و فعاليت هايي مناسب ترين راهمرحلۀ 2
رسيدگي به مشكالت هستند؟

برنامه ريزي براي اجرا: چه کسي، چه چيزي، کي و چگونه مسير را طي کردن؟مرحلۀ 3

نظارت: چگونگي کيفيت کار و چه چيزهايي مي آموزيم؟مرحلۀ 4
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کـه جمعيـت کل محلـه، 3600 نفـر اسـت و بعـد خانـوار، 5 در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت، نسـبت ايـن دو عـدد، 720 مي باشـد. چـون روش نمونه گيـري، تصادفـي 
منظـم اسـت، بـا تقسـيم محله بـه 6 زون يـا بلـوک، تعـداد پرسشـنامه ها 120 عدد 
در نظـر گرفتـه شـد. سـؤاالت پرسشـنامه نيـز بـر اسـاس سـنجش اوليـۀ وضعيت 
می باشـد و هـدف، آسيب شناسـي اوليـه اسـت. اسـاس تدويـن ايـن سـؤاالت هم 
تكنيـك مكان سـنجي مي باشـد و ايـن، تكنيكـي اسـت جهـت مشـارکت مـردم در 
سـنجش کيفيـت مكان هاي شـهري که توسـط رابرت کـوان در سـال2000 ميالدي 
از طـرف »اتحاد طراحي شـهري انگلسـتان« تدوين شـده اسـت. در اجـراي تكنيك 
مكان سـنجي، بـدون شـك افـراد گوناگـون گـروه پاسـخ هاي متفاوتي بـه برخي از 
سـؤاالت خواهنـد داد. در اصـل چك ليسـت مكان سـنجي، وسـيله اي اسـت کـه به 
مـردم کمـك مي رسـاند تـا ديدگاه هـاي يكديگـر را بهتـر درک کننـد و بـه مباحث 
گسـترده و شـفاف بـراي يافتـن زمينه هـاي مشـترک دامـن زننـد؛ بنابرايـن روح و 
ارزش تكنيـك مكان سـنجي در درگيـر سـاختن »مردم« در فرايند شـناخت مسـائل 
محيـط اسـت؛ مردمـي کـه متأسـفانه بـه طـور معمـول در ايـن گونـه مواقـع مورد 
غفلـت قـرار می گيرنـد و ديده نمي شـوند. در پاسـخ بـه مهمترين مشـكالت محله، 

نتايجـی مطابـق بـا جـدول شـمارۀ )2( و نمـودار شـمارۀ )1( به دسـت آمد.

جدول شمارۀ )2(. مهمترین مشکالت محلۀ خیام از دیدگاه ساکنان 

منبع: )نگارنده(

منصور منصوری

 منظرمشكل
افسرده

 مسكن
نامناسب

 بهداشت
شيب زيادنامناسب

 عدم
 امنيت و
آرامش

 آسفالت
 و پياده رو
نامناسب

 کمبود
 مراکز

تفريحي

 کمبود
 فضاهاي
خدماتي

2521161210754درصد
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نمودار شمارۀ )1(. مهمترین مشکالت محلۀ خیام از دیدگاه ساکنان منبع: )نگارنده(

     در پاسـخ بـه نقـاط قـوت و جذاب محلـه، نتايجی مطابق با جدول شـمارۀ )3( 
و نمودار شـمارۀ )2( به دسـت آمد.

جدول شمارۀ )3(. مهمترین نقاط قوت محلۀ خیام از دیدگاه ساکنان

)منبع: نگارنده(

 دسترسي به مرکزنقاط قوت
بافت شطرنجيروابط اجتماعيچشم انداز طبيعیشهر

34272316درصد
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نمودار شمارۀ )2(. مهمترین نقاط قوت محلۀ خیام از دیدگاه ساکنان منبع: )نگارنده(
 

     نتايـج حاصـل از پرسشـنامه ها، ايـن اصـل مهـم را اثبات کرد که وجـود نيروي 
متخصـص بـرای تشـخيص و تحليـل معضـالت شـهري و ارائۀ راهـكار براي حل 
آنهـا بـه تنهايـی کافـی نيسـت و بـدون مشـارکت مـردم، اين امـر محقـق نخواهد 
شـد. چنانچـه مشـاهده شـد، در معيارهـا و شـاخص هاي اوليـه، مسـائل مهمـي 
ماننـد فرهنـگ، رفـاه، بسـتر فيزيكـي و ... مربوط به محلـۀ خيام، لحاظ نشـده بود؛ 
بنابريـن بـا تكيـه بر مشـارکت مردم و علـم برنامه ريزي شـهري مي تـوان طرح هاي 
شـهري ای ارائـه نمـود کـه هـم بـه واقعيت بسـيار نزديـك هسـتند و هـم در اجرا 
امـكان شكسـت خوردن آنها بسـيار پايين اسـت. در جـدول شـمارۀ )4( معيارها و 
شـاخص هاي نهايـي پژوهـش، بر اسـاس نتايـج و تحليـل پرسشـنامه ها، اطالعات 

مكانـی و برداشـت ميدانـی ارائه می شـود.

منصور منصوری
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جدول شمارۀ )4(. معیارها و شاخص هاي اولیۀ تحقیق

 

منبع: )نگارنده(
تجزیه و تحلیل داده ها

بـر مبنـاي معيارهـا و شـاخص های تعيين شـده در ايـن پژوهـش و بـا اسـتفاده 
از نتايـج حاصـل از پرسشـنامه و مشـارکت سـاکنان محـل، بـه تجزيـه و تحليـل 
اطالعـات پرداختـه می شـود و پـس از آزمـون فرضيه هـا، راهبردها و سياسـت هاي 
اجرايـي جهـت سـاماندهي اجتماعـی- فرهنگـی محلـۀ خيـام صـادر مي گـردد. از 
ميـان پرسشـنامه هاي توزيـع شـده، 99 پرسشـنامه )82/5 درصـد( بـه طـور قابـل 
قبول پاسـخ داده شـدند؛ بيشـتر پرسش شـوندگان، محلـه را فاقد امكانـات تفريحی 
و رفاهـی دانسـتند. در ايـن محله، مسـجد وجـود دارد. نوع ارتباطات ميان سـاکنان 

بيشـتر بـه صـورت خانوادگي اسـت. 
    در بررسـي عوامـل هويـت سـاز محلـه هـم 48/4 درصـد مردم، قدمـت محله و 
23/5 درصـد، فرهنـگ سـاکنان را عامـل اصلي دانسـتند و 29/2 درصد از سـاکنان 
نيـز محلـۀ خـود را فاقـد هويـت ارزيابـي کردنـد. بيـش از 65 درصـد از مالـكان 
واحدهاي مسـكوني محله در سـن 40 تا 70 سـالگي قرار دارند و قدمت سـكونت 
آنهـا در آنجـا بيـن 20 تـا 30 سـال ارزيابي مي شـود و ايـن، تمايل بـاالی )بيش از 

مؤلفه هامفهوم
معيارها

 نحوۀ کسبشاخص ها
اطالعات

بازيابی مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی محلۀ خيام ايالم

اجتماعي - فرهنگي

پرسشنامهفضاهاي عموميسرزندگي
رويدادهاي خاصهويت محله

پرسشنامه نظر ساکنان

پرسشنامهنظر ساکنانحس تعلق به مكان
پرسشنامهفعاليت هاي جمعيمشارکت
ميزان جرم امنيت

پرسشنامه

دسترسي به فضاهاي امن و سالم

شناخت غريبه

 ميزان نظارت ساکنان بر
عرصه هاي عمومي
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75 درصـد( آنهـا بـه مانـدگاري در ميـان سـاکنان محله را نشـان می دهد.
     در بخـش سـنجش وضعيـت مشـارکت اجتماعـي سـاکنان هـم مشـاهده شـد 
کـه 61/6 درصـد از پاسـخ-دهندگان در سـطح همـكاري بـا هيأت مذهبـي، 83/5 
درصـد در سـطح همكاري بـا انجمن اوليا و مربيان مدرسـه و 30 درصد در سـطح 
همـكاري بـا شـوراي شـهر بـوده اند. تشـكل  مدنـي ديگري در سـطح ايـن محله 
فعاليـت نـدارد؛ همچنيـن ايـن محلـه فاقـد فضـاي تعامـل اجتماعـي اسـت و اين 

مشـكل تـا حـدي اسـت کـه در محله مسـجد نيـز وجود نـدارد. 
     در بخـش سـنجش وضعيـت امنيت هم بـه نظر 87/3 درصد از پاسـخ دهندگان، 
محلـه، فاقـد امـكان دسترسـي به فضاهـاي امن و سـالم به هنگام وقوع جرم اسـت 
و از لحـاظ وقـوع بزهـكاري، 67/6 درصد سـاکنان، اعتيـاد؛ 21/2 درصد، ولگردي 
و 7/7 درصـد آنـان، دزدي را عمـده بـزه هـاي ارتكابـي در محله دانسـته اند. 74/7 
درصـد از آنـان نيـز معتقـد بودنـد کـه نظـارت عمومـي بـر عرصـه هـاي همگاني 
محلـه وجـود نـدارد؛ چنانكـه ورودي هـاي محـدود و گوشـه هـاي دور از ديد در 
سـطح محلـه از عوامـل ايجادکننـدۀ مانع براي نظـارت عمومي در فضا هسـتند. در 
مجمـوع، حـدود 10 درصـد از پرسش شـوندگان، عـدم وجـود امنيـت و آرامش را 

مهمتريـن مشـكل محله مـي دانند. 

تدوین راهبردها و سیاست های اجرایی
پـس از تجزيـه و تحليـل داده هـا، مرحلـۀ تدوين راهبردهـا فرا مي رسـد. از جمله 
روش هايـي کـه بـه ايـن منظور بـه کار مي رود، ماتريس سـوات1  اسـت. اين ابزار 
تحليلـی بسـيار کارآمـد، بـرای شناسـايی و تحليـل محيـط درونـی و بيرونـی يك 
سيسـتم بـه کار بـرده می شـود و از حـروف ابتدايـی مفاهيـم Strength )قـوت(، 
Weakness )ضعـف(، Opportunity )فرصـت( و Threat )تهديـد( تشـكيل 
شـده اسـت. در ايـن ماتريـس، مفاهيـم »قوت« و »ضعـف« به محيط درون سيسـتم 
و »فرصـت« و »تهديـد« بـه محيـط بيرون سيسـتم مربوط می شـود )گلـكار، 1384: 

.)29
     هـر يـك از کيفيت هـاي سيسـتم شـهري از نظـر ماهيـت مـي توانـد مطلـوب 
يـا نامطلـوب و از نظـر فعاليـت، ممكـن اسـت بالقوه يا بالفعل باشـد )همـان: 30(. 

1. SWOT

منصور منصوری
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جدول شـمارۀ )5( ماتريس سـوات تحليل کالبد محله که از پرسشـنامه و مشـاهدۀ 
مسـتقيم، اسـتخراج شـده اسـت را ارائه می دهد.

جدول شمارۀ )5(. ماتریس سوات تحلیل وضعیت اجتماعی- فرهنگی موجود محلۀ خیام

منبع: )نگارنده( 

     در جـدول شـمارۀ )6( مهمتريـن نظـرات مـردم در مورد سـاماندهي مشـكالت 
اجتماعـی و فرهنگـی محلـه، بر اسـاس پرسشـنامه هاي توزيع شـده ارائه می شـود. 

قوت هاضعف ها

• منظر شهري افسرده و نامناسب
• نبود فضاي سبز محله اي

• نبود فضاهاي شهري سرزنده
• نبود فضاهاي منحصر به فرد و هويت بخش

• نبود فضاهاي گفتگو و تعامل
• نبود امنيت و آرامش

• منظرۀ طبيعي دلپذير
•حس تعلق به مكان در ساکنان

فرصت هاتهديدها

• ساخت و سازهاي جديد با ساکنان غيربومی
• باال بودن ميزان تخصيص زمين به کاربري مسكوني

• خانه هاي ارزان قيمت و نامناسب
• انگيزۀ نسبي مشارکت در ساکنان

• چشم انداز زيبای طبيعی
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جدول شمارۀ )6(. جمع بندي نتایج حاصل از نظرات مردم در مورد 
ساماندهي اجتماعی- فرهنگی محله

منبع: )نگارنده(

     پـس از ارائـۀ ماتريـس سـوات و پيشـنهادهای مـردم، اکنون مي تـوان به تدوين 
راهبردهـا پرداخـت. ماتريـس سـوات، امـكان تدويـن چهـار انتخـاب يـا راهبـرد 
متفـاوت را فراهـم مـي آورد؛ البتـه در جريان عمل ممكن اسـت برخـي از راهبردها 
با يكديگر همپوشـاني داشـته باشـند يـا به طور همزمـان و هماهنگ بـا يكديگر به 
اجـرا درآينـد. بـر حسـب وضعيت سيسـتم، چهار دسـته راهبـرد )مطابق بـا جدول 
شـمارۀ 7( را کـه از نظـر درجـۀ کنشـگري متفـاوت هسـتند، مي تـوان تدويـن کرد 

)گلـكار، 1384: 30(.

منصور منصوری

پيشنهادهاي مردمنقاط ضعف

منظر افسرده و نامناسب

• پروژه هاي زيباسازي محيط محله
• زيباسازي محيط با عناصر طبيعي و مصنوع

• مشارکت مردم در زيباسازي و بهداشت محيط و منظر

کمبود فضاي سبز
• ايجاد پارک محله با سرانۀ فضاي سبز مناسب

• گياه و درختكاري

نبود فضاهاي شهري سرزنده
• مراکز تجاري با رونق اقتصادي

• فضاهاي تفريحي و ورزشي

نبود فضاهاي منحصر به فرد و 
هويت بخش

• احداث حسينيۀ محله

نبود فضاهاي گفتگو و تعامل
• تأسيس ساختمان شوراي محله

عدم امنيت
• نورپردازي فضاهاي عمومي

• حضور فعاليت  بيشتر بخصوص فعاليت های تجاري در 
محله



دورۀ  نوزدهم، شمارۀ  58 و 59؛ بهار و تابستان  1397

148

فصلنامۀ  علمي-  ترويجي

بازیابی هویت فرهنگی- اجتماعی محلۀ خیام ......

جدول شمارۀ )7(. راهبردهاي چهارگانه بر اساس تحلیل سوات

منبع: )گلکار، 1384: 31(

     مي تـوان اهـداف خـرد پـروژه را عبارت دانسـت از: منظر زيبـا و جذاب، محيط 
سـالم و سـبز، سـرزندگي، هويـت و امنيـت. در جـدول شـمارۀ )8( راهبردهـای 
چهارگانـه بـا هـدف سـاماندهی اجتماعـی- فرهنگـی بـر اسـاس تحليـل ماتريس 

سـوات )جـدول شـمارۀ 7( ارائه می شـود.

جدول شمارۀ )8(. راهبردهاي چهارگانه با هدف ساماندهي اجتماعی- فرهنگی محلۀ خیام

منبع: )نگارنده(

محيط داخلي
سيستم قوت هاضعف ها

راهبرد انطباقي
)حداقل- حداکثر(

راهبرد تهاجمي
فرصت ها)حداکثر- حداکثر(

محيط خارجي راهبرد دفاعي
)حداقل- حداقل

راهبرد اقتضايي
تهديدها)حداکثر- حداقل(

محيط داخلي
WS

:)WO( راهبردهای انطباقی
• زيباسازي و بهبود وضعيت منظر محله

•ا يجاد فضاي سبز محله اي
• محله با فضاهاي سرزنده

• محله با هويت کالبدي
• محله با مشارکت فعال ساکنان

• محله اي امن و آرام
• تداوم ديد به طبيعت

:)SO( راهبردهای تهاجمی
• حفظ منظر طبيعي دلپذير

• حفظ و بازنمايي حس تعلق به مكان
• نوسازي و بازسازي خانه هاي ارزان قيمت

O•ايجاد فضاهاي گردهمايي و گفتگو

جي
خار

ط 
حي

م

:)WT( راهبردهای دفاعی
• محله اي سرسبز با هواي پاک

• تعديل کاربري هاي محله

:)ST( راهبردهای اقتضايی
• محله اي با مرکز پويا و سرزنده

• تنوع کاربري هاي محله

T
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     در جـدول شـمارۀ )9( بـا توجـه به راهبردهـای پژوهش، سياسـت های اجرايی 
جهـت سـاماندهي اجتماعی- فرهنگـی محلۀ خيام تدوين مي شـود.

جدول شمارۀ )9(. تدوین سیاست هاي اجرایي با هدف ساماندهي
 اجتماعی- فرهنگی محلۀ خیام

منبع: )نگارنده(

منصور منصوری

سياست اجراييراهبرد

زيباسازي و بهبود 
وضعيت منظر محله

• استفاده از رنگ و نور و روشنايي در پروژه هاي زيباسازي 
• زيباسازي محله با عناصر طبيعي مانند فضاي سبز، آب و غيره

• نماسازي ها و کف سازي هاي مناسب بدنه و بستر خيابان هاي محله
• مشارکت مردم محله در زيباسازي و بهداشت محيط و منظر

• استفاده از مبلمان و تجهيزات شهري

محله با فضاهاي 
سرزنده

• ايجاد عرصه هاي باز همگاني، جهت برگزاري مراسم و آيين هاي
   خاص محلي

• اختالط کاربري ها و فعاليت های محله ای
• ايجاد مرکز محله با رونق اقتصادي

• مكان يابی و ايجاد فضاهاي تفريحی، فراغت و ورزش محله ای 

محله با هويت 
کالبدي

• ايجاد ميدان خاص و نمادين محله
• ايجاد محوري نمادين و جلب کننده براي عموم
• ايجاد مراکز مذهبي در محله )مسجد، حسينيه(

• استفاده از شيوۀ معماري بناها و سازه ها و فرم مصالح محلي به    
  عنوان منبع الهام ساخت و سازهاي جديد

محله با مشارکت 
فعال ساکنان

• ايجاد شوراياري محله
• حمايت از ايجاد تشكل هاي مردمي غيردولتي در محله

• ايجاد مرکز گردهمايي در محله )مسجد(

محله اي امن و آرام

• نورپردازي فضاهاي عمومي
• حضور فعاليت هاي بيشتر بخصوص فعاليت هاي تجاري در سطح محله

• ايجاد فضاها و مسيرهاي حرکتي و به هم پيوسته در محله
• همجواري مراکز خدماتي با فضاهاي شهري در مقياس محله جهت

   نظارت اجتماعي
• ايجاد ظرفيت کالبدي نظارتي در فضا جهت نظارت ساکنان



دورۀ  نوزدهم، شمارۀ  58 و 59؛ بهار و تابستان  1397

150

فصلنامۀ  علمي-  ترويجي

بازیابی هویت فرهنگی- اجتماعی محلۀ خیام ......

کاربری ها و نقشۀ پیشنهادی
 در ادامـه بـا لحـاظ کـردن سـطح و سـرانه هاي مـورد نظـر در طرح هـاي مصوب 
و اسـتانداردهاي تعريف شـده و جمعيـت پيـش بيني شـدۀ طرح مصوب بـراي افق 
طرح، سـطح و سـرانۀ کاربري هاي پيشـنهادي و نقشـۀ توزيع فضايی کاربری های 
مذکور براي محلۀ خيام، به شـرح جدول شـمارۀ )10( و شـكل شـمارۀ )2( تنظيم 

و ارائه مي شـود. 

جدول شمارۀ )10(. کاربري هاي پیشنهادي محله

منبع: )نگارنده(

مساحت کاربري پيشنهادي
)مترمربع(

سطح 
توضيحاتعملكردي

تجاری
اشتغال زايي براي ساکنانمحله- ناحيه800مرکز محله

واحد 280خرده فروشي
رفع نيازهاي ساکنان محلههمسايگي

-محله720پيش دبستانآموزشی

حسينيۀ محلهمحله500مذهبي
شوراي محله، کتابخانهمحله400فرهنگي

درمانگاه محله، شامل پزشك، محله700درماني
دندانپزشك، واکسيناسيون و داروخانه

محله- ناحيه1000فضاي باز همگاني

فضاي عمومي تغييرپذير مطابق 
فرهنگ و سليقۀ مردم، محل برگزاري 

تجمعات و آيين هاي اجتماعي- 
فرهنگي، فضاي باز تفريحي

-محله1000فضاي سبز

شامل فضاهاي تفريحي - ورزشيمحله - ناحيه4700پارک محله اي
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منصور منصوری

شکل شمارۀ )2(. کاربري هاي پیشنهادي و توزیع فضایي آنها در محلۀ خیام )منبع: نگارنده(

نتیجه گیری و پیشنهادها
در تحقيـق حاضـر بـا توجـه بـه شـرايط محلۀ خيـام و با رويكـردی مشـارکتي، به 
بازيابـی مؤلفه هـای فرهنگـی و اجتماعـی محلـۀ خيام پرداخته شـد. بر اين اسـاس 
از طريـق پرسشـنامه و مصاحبـه بـا مردم، مهمترين مشـكالت فرهنگـی- اجتماعی 
ايـن محلـه معلوم گرديـد و معيارهاي سـاماندهي آن، شـامل: منظر زيبـا و جذاب، 
محيـط سـالم و سـبز، سـرزندگي، هويـت و امنيـت مشـخص گرديـد. در مرحلـۀ 
بعـد از طريـق پرسشـنامه، مردم به ارائـۀ پيشـنهادها، راه حل هـا و راهبردهايی براي 
معضـالت محلـه پرداختنـد و بر ايـن اسـاس، راهبردهـا و سياسـت هاي اجرايي و 
نقشـه هاي پيشـنهادي براي سـاماندهي محله تنظيم شـد. در اين رويكرد مشارکتي، 
از نيـروي مشـارکت مـردم، هم در مرحلۀ آسيب شناسـي و هم در ارائـۀ راهبردهاي 
اجرايـي اسـتفاده شـد و بـا تشـخيص انگيـزۀ مشـارکت، زمينه هـاي الزم جهـت 
اسـتفاده از نيـروي مشـارکتي محلـه ايجـاد گرديد. مالحظه مي شـود که اسـتفاده از 
ايـن رويكـرد در طرح هـاي شـهري بـا مقيـاس کوچـك، هـم باعث شـناخت بهتر 
و هـم ارائـۀ راهبردهـاي مناسـب بـا توجـه بـه وضعيت، ضعف هـا و پتانسـيل هاي 

موجـود مكان مي شـود. 
     در جريـان تهيـه و تدويـن ايـن پژوهـش، تجربيـات بسـيار کارا و مفيـدی در 
زمينۀ طرح هاي شـهري مشـارکتي کسـب شـد. در اين راسـتا مي توان پيشـنهادات 
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زيـر را ارائـه نمود:
1. بـا توجـه بـه واقعـي، ملمـوس و کارا بودن طرح هاي شهرسـازي مشـارکتي، 
جايگزيـن کـردن طرح هـاي شـهري با رويكـرد مشـارکتي و با مقياس مناسـب 

بـه جـاي طرح هـاي جامـع و تفصيلـي موجود شـهر ايالم پيشـنهاد مي شـود.
2. پيشـنهاد می شـود در چاچـوب مديريـت محله محـور و افزايـش مشـارکت 
اجتماعـی شـهروندان، نهـاد شـورايارن محله هـا، بـه عنـوان مهمتريـن عرصـۀ 
مديريـت و برنامه ريـزی مشـارکتی در سـطح محله هـای شـهر ايـالم، ايجـاد و 

سـازمان دهی گـردد.
3. در مـورد اجـرای ايـن گونـه طرح هـای مشـارکتی در سـطح اسـتان ايـالم، 
عـالوه بـر تشـويق و ايجـاد زمينه هـای الزم جهـت مشـارکت مـردم در تهيـۀ 
طرح هـاي شهرسـازي، تمهيـدات مناسـب جهت نظـارت بر طـرح، اعتراض بر 
طـرح و همـكاري مسـتمر و فراگيـر شـهروندان ايالمـی در طول اجـراي طرح 

بايـد از سـوي مسـئوالن اجرايـي پيش بيني شـود.
4. بـا توجـه بـه انگيزه و توان مالی شـهروندان ايالمی، پيشـنهاد می شـود جهت 
اجـرای اين گونـه طرح هـای مشـارکتی، نحـوۀ سـرمايه گذاری طـرح توسـط 

بخـش خصوصـی و داوطلـب در گزارش هـای توسـعه، مشـخص گردد.
5. در ايـن پژوهـش، بـه سـاماندهي بعـد فرهنگـی- اجتماعـی محلـۀ خيـام بـا 
رويكـرد مشـارکتي پرداختـه شـد. پيشـنهاد مي شـود در پژوهش هـاي بعـدي، 
ابعـاد فنـی، اقتصـادي و ... سـاماندهی محلـۀ خيام يا سـاير محالت شـهر ايالم، 

تشـريح و بررسـي گردد.
6. پيشـنهاد می شـود در پژوهش های اجتماعی و شـهری مربوط به اسـتان ايالم 
کـه در آينـده انجام می شـوند، از رويكردهـای نوينی مانند برنامه ريـزی ارتباطی 
برنامه ريزی هـا و  در  از شـيوه های مشـارکتی موجـود  پيشـرفته تر  بسـيار  کـه 

تصميم گيری هاسـت، اسـتفاده گـردد. 

منابع و مآخذ
الف( فارسی

 - پاپلـي يـزدي، محمدحسـين و حسـين رجبـي سـناجردي؛ )1382(، نظريه هـاي 
    شـهر و پيرامون، تهران: سـازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسـاني دانشـگاه ها 

   )سمت(.
 - جمشـيدزاده، ابراهيـم؛ )1382(، »مديريـت شـهري، اهداف و راهبردهـا«، ماهنامۀ 



دورۀ نوزدهم ، شمارۀ  58 و 59؛ بهار و تابستان 1397

فصلنامۀ  علمي-  ترويجي

153
منصور منصوری

  تدبير، سال سيزدهم، شمارۀ 86: 120-89.
 - حاجي پـور، خليـل؛ )1385(، »برنامه ريـزي محله مبنـا؛ رهيافتـي کارآمـد در ايجاد 

   مديريت شهري پايدار«، هنرهاي زيبا، شمارۀ 26: 46-37.
 -  حبيبی، سيدمحسـن و هادی سـعيدی رضوانی؛ )1384(، »شهرسـازی مشارکتی؛ 
    کاوشـی نظری در شـرايط ايران«، هنرهای زيبا، دورۀ 24، شـمارۀ 1010: 24-15.
 - خادم الحسـينی، احمـد و صفيـه عارفی پـور؛ )1391(، »شهرسـازی مشـارکتی و  
    جايـگاه مـردم در برنامه ريـزی شـهری«، چشـم انداز جغرافيايـی، سـال هفتـم، 

    شمارۀ 19: 123-108.
 - غفـاري، غالمرضـا؛ )1380(، تبيين عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر مشـارکت 
    اجتماعـي و اقتصـادي نواحـي روسـتايي کاشـان، پايان نامـۀ دکتـري، دانشـگاه 

   تهران.
 - کالنتـری، حسـين و نجـال درخشـانی؛ )1393(،» راهبردهـای پايـداری کالبـدی 
     اجتماعـی در محـالت تاريخـی )مطالعۀ موردی: محلۀ عودالجان شـهر تهران(«، 

   مطالعات شهری، شمارۀ 10: 14-3.
 - گلـكار، کـوروش؛ )1384(، »سـنجش مـكان در طراحـي شـهري درآمـدي بـر 

   تكنيك مكان سنجي«، صفه، شمارۀ 40: 48-28. 
 - محمـدی، عليرضا و اصغر پاشـازاده؛ )1393(، »سـنجش سـطح پايداری محالت 
    شـهر اردبيـل بـا تأکيـد بـر محالت بـا هسـته های روسـتايی«، مطالعات شـهری، 

   شمارۀ 11: 62-49.
- مرکز آمار ايران؛ )1395(، سرشماری عمومی نفوس و مسكن ايران،

.www.amar.org.ir   
 - موحـد، علی، فرزانه ساسـان پور، سـجاد قاسـمی و موسـی کمانـرودی؛ )1393(، 
    »بررسـی پايـداری محله هـای شـهری )مطالعـۀ مـوردی: منطقـۀ 19 شـهرداری 

   تهران(«، پژوهش های جغرافيايی برنامه ريزی شهری، شمارۀ 4: 558–541.
 - مهندسـين مشـاور بعـد و تكنيـك؛ )1385(، طـرح تفصيلي شـهر ايالم، سـازمان 

   مسكن شهرسازي استان ايالم. 
 - هيلـی، پتسـی؛ )1388(، برنامه ريـزی مذاکـره ای: چرخـش ارتباطـی در نظريـۀ 

   برنامه ريزی، ترجمۀ عارف اقوامی مقدم، تهران: آذرخش.



دورۀ  نوزدهم، شمارۀ  58 و 59؛ بهار و تابستان  1397

154

فصلنامۀ  علمي-  ترويجي

بازیابی هویت فرهنگی- اجتماعی محلۀ خیام ......

ب( انگلیسی

- Abdi Daneshpour, Zohreh; (2008), An Introduction to Planning Theo-
ries - with Special Reference to Urban Planning Theories. Tehran: Sha-
hid Beheshti University.
- Alexander, Ernest; (1992), Approach to Planning: Introducing Current 
Planning Theories, Concept and Issues (2ed.), Philadephia: Gordon and 
Bbreach Science Publishers.
- Amado, Morphe, Clara Santos, Ivan Moura and Wogner Silva; (2009), 
Public Participation in Urban Sustainable Planning, World Academy of 
Science, Engineering and Technology. No(53): 597-603.
- Anaya Gonzalez, Lorrna; (2009).“Participative Urban Planning A 
Challenge in Montrreys Montropolitan Area”:1-24.
- Friedman, John; (1966), Regional development policy, Cambridge: 
mass mitpress, London.
- Klimova, Zuzana; (2010), Public Participation in Urban Renewal Pro-
ject, A Chinese Perspective, Lund university center for sustainability 
studies: 30-37.
- Montalvo, Daniel; (2008), «Citizen Participation in Municipal Meet-
ings, American Barometer Insights, No ( 4) ,Vanderbilt University (US-
AID): 93-110.
- Sanoff, Henry; (2000), Community participation method in design and 
planning, Boston: John Wile and sons Publishing.
- Shilpi, Roy, Tanjil, Sowgat; (2016), REGENERATION GUIDELINES 
FOR THE NEIGHBORHOODS OF KHULNA CITY, BANGLADESH: 
A Case Study on Housing Tin Tola, International Conference of Sus-
tainable Development, arranged by Center for Sustainable Development 
(CSD), At University of Liberal Arts Bangladesh, Dhaka, Bangladesh.
- Taylor, Neil; (1999), Town planning social not just Physical Planning, 
In C.H.Greed (Ed), Social town planning. London: 29-43.
- Wiklund, Holger; (2005), A Habermasian analysis of the deliberative 
democratic potential of ICT- enabled services in Swedish municipalities, 
New Media & Society, Vol. 7: 247.


