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ح های  طر اجرای  و  تهیه  فرآیند  در  کودکان  مشارکت  بر  مؤثر  مؤلفه های 
توسعه محله ای
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چکیده
گرفته و از ویژگی های توسعه  کاربرد آن در شهرسازی، مورد توجه طراحان و برنامه ریزان شهری قرار  امروزه موضوع مشارکت و 
کشور محسوب می شود؛ همچنین نقش بسزایی در موفقیت طرح های توسعه محله ای دارد. در بسیاری از  یافتگی یک 
کودکان به عنوان یک سوم جمعیت شهروندی جهان مورد توجه قرار نمی گیرد. بنابراین، لزوم توجه به مشارکت  موارد نقش 
کاملی از مفاهیم مربوط به  کودکان در طرح های توسعه محله ای ضروری است. بی شک مشارکت کودکان ابتدا نیازمند درک 
کودکان  که»مؤلفه های مؤثر بر مشارکت  کودکان و در نهایت پاسخ به این سئوال است  کودک، مزایا و چالش های مشارکت با 
در فرایند تهیه و اجرای طرح های توسعه محله ای چه چیز است؟«. به منظور پاسخ به این سئوال به عنوان نمونه مطالعه، 
کنان محله،  که به دلیل قرارگیری در بافت مرکزی و قدیمی مشهد و روند رو به افزایش ترک سا در محله سرشور مشهد 
کودکان7-14سال)مقطع  مشارکت در آن از اهمیت باالیی برخوردار است، سعی شده با استفاده از روش های مشارکتی برای 
کودکان دست  کید بر  کارگاه های آموزشی، به شناختی از وضع موجود محله با تأ ابتدایی( مانند نقاشی، پرسشنامه، انشا و 
کارشناسی، پیش نیازهای مشارکت  یافت. در نهایت، بعد از بررسی مبانی نظری، با استفاده از روش دلفی و با تکیه بر نظر 
کودکان به تفکیک مرحله تهیه و اجرای طرح توسعه محله تعیین شد. براساس نتایج حاصل از این ارزیابی مشخص شد 
که در محله  کودکان مؤثر هستند؛  که چهار مؤلفه بسترسازی، فرهنگ سازی، نهادسازی و دوام مشارکت در ارتقای مشارکت 
گاه سازی در رابطه با مؤلفه بسترسازی، بیشترین تأثیر را بر فرایند تهیه طرح و دو شاخص حمایت نهادها)  سرشور، شاخص آ
کنترل و دوام مشارکت بیشترین تأثیر را بر فرایند اجرای طرح دارند. یافته های حاصل از این تحقیق  مؤلفه نهادسازی( و 
کودکان در برنامه ریزی و طراحی محیط و توسعه بهتر  نه تنها به برنامه ریزان و طراحان برای درک بهتر چگونگی مشارکت 
کرد بلکه بستری مناسب برای استفاده از مؤلفه های مؤثر بر مشارکت  کمک خواهد  کودک  جوامع دموکراتیک و دوستدار 

کودکان در فرایند طرح های توسعه محله ای را فراهم می سازد.

کودکان، برنامه ریزی مشارکتی، طرح توسعه محله ای، محله سرشور. گان کلیدی: مشارکت  واژ
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1.مقدمه
رشد بی رویه توسعه شهرنشینی در عصر حاضر، مسائل و مشکالت 
که حل آن به تنهایی از توان مدیریت  بسیاری را به همراه داشته 
کلیه شهروندان را در اداره امور  ج است و لزوم مشارکت  سنتی خار
اقشار  از  یکی  عنوان  به  کــودکــان  میان  ایــن  در  می طلبد.  شهری 
جامعه نیز حق دخالت در تصمیمات مؤثر بر زندگی خود را دارند 
شهری  برنامه ریزی  اصلی  مسائل  از  یکی  به  امــروزه  مسئله  این  و 
تبدیل شده است. طی سال های اخیر تحقیقات بسیاری در زمینه 
گفت  گرفته است. با این وجود می توان  کودکان صورت  مشارکت 
به لحاظ عملی و اجرایی این مفهوم با موانع و مشکالت بسیاری 
که امــروزه با آنها رو بــه رو هستیم  مواجه است. بسیاری از مسائلی 
امنیت، عدم حس  کنان، عدم  )مانند ترک محله ها به وسیله سا
ویژه  به  و  شهروندان  تمامی  گرفتن  نــادیــده  از  ناشی  و...(  تعلق 
کودکان در شهر و در مقیاس خردتر، محله است. بنابراین مشارکت 
کودکان در فرایند برنامه ریزی و طرح های توسعه امری ضروری تلقی 
که بی شک نیازمند تحقق این مهم است که درک کاملی  می شود؛ 
کودکان« هر محله برای مشارکت  کنان »به ویژه  از میزان آمادگی سا
در امور محله، میزان عالقه مندی کودکان هر محله به محله خود و 
به ویژه  عوامل تأثیرگذار بر این پدیده اجتماعی وجود داشته باشد. 
کودکان  هدف از این پژوهش بررسی» مؤلفه های مؤثر بر مشارکت 
این  اســت.  محله ای«  توسعه  طرح های  اجــرای  و  تهیه  فرایند  در 
گردیده  تدوین  بخش  چهار  در  شده  یاد  هدف  راستای  در  مقاله 
است. بدین منظور، بعد از بررسی سیر اقدامات در زمینه مشارکت 
کودکان پرداخته شده است.  کودکان، به بررسی مفهوم مشارکت 

برنامه ریزی  در  کــودکــان  مشارکت  تحقق  نیازهای  پیش  سپس 
از دیدگاه های  کودکان  محله ای و در ادامه، چالش های مشارکت 
مختلف بیان می گردد و در انتها با توجه به شاخص های به دست 
فرایند  در  کودکان  مشارکت  عملیاتی  مدل  نظری،  مبانی  از  آمده 
تهیه و اجرای طرح های توسعه محله ای ارائه شده است. در بخش 
ســوم، روش تحقیق به صــورت مختصر بیان شده و در نهایت در 
آمده  دســت  به  نظری  مبانی  و  شناخت  براساس  چهارم،  بخش 
تحقق  پیش نیازهای  دلفی  روش  از  استفاده  با  سرشور،  محله  از 
کودکان در فرایند برنامه ریزی محله ای به تفکیک مرحله  مشارکت 
تهیه و اجرای طرح اولویت بندی شده و در نهایت عوامل مؤثر بر 
نظری  مدل  صورت  به  سرشور  محله  در  کودکان  مشارکت  ارتقای 

ارائه شده است. 

2. مبانی و چارچوب نظری
کودکان 2.1. سیر اقدامات در زمینه مشارکت 

  به طور کلی، سیر اقدامات در زمینه مشارکت شهروندی کودکان در 
ایران و جهان را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود:

مطالعات  که  گرفت  نتیجه  می توان   1 شماره  جــدول  به  توجه  با   
ج از ایران، سیاست های  مختلفی را در جهت  انجام شده در خار
کرده اند و در نتیجه مؤلفه های مؤثر  کودکان اتخاذ  تحقق مشارکت 
ایــران، این  که در  ــد. در حالی  ارزیابی قرار داده ان را مورد  بیشتری 
کودکان نسبت به محیط  موضوع غالبًا محدود به مطالعه عالیق 

کاربردی بی توجه مانده است. اطرافشان می شود و به جنبه های 

کودکان در ایران و جهان جدول شماره1: سیر اقدامات در زمینه مشارکت شهروندی 

مطالعات 
مشابه انجام 
شده در ایران

نمونه مطالعاتمشخصات مطالعات

ایــران معطوف به جنبه  اقــدامــات در  سیر 
نظری شده و در دهه اخیر بیشتر معطوف 
کــودکــان  بــه جنبه هـــای نــظــری و عــالیــق 

است.

 	)Hart,2001( »کودکان از پذیرش صوری تا شهروند واقعی کتاب »مشارکت 
 	)Ebadi,2003( »کودکان مقاله »حق مشارکت 
 	 Honarvar,(هم اندیشی »شهر دوستدار کودک« در 15 دی ماه 1389 با حضور کودکان محله 13 آبان تهران

)2010
 	)Razavi, 2011( کودک بم شهر دوستدار 

مطالعات 
مشابه انجام 

ج  شده در خار
از ایران

ــا هـــدف آمــــوزش مــشــارکــت و  مــطــالــعــات ب
کودکان مهارت های آن به 

)Hart,1979:234(1پروژه آموزش شهرسازی در دهه 70 در شهر لس آنجلس به وسیله نلسون

کودکان فرصت دخالت و  که به  مطالعاتی 
مشارکت در محیط زندگی خود را می دهد

) Watkins,2006:78-80(2002،برنامه انجمن مشارکت جوانان محله در الس وگاس -
)Wilks & Rudner,2013( پروژه ویکتوریا -

مطالعات با هدف دستیابی به یک نتیجه 
عملی و عینی با تکیه بر مشارکت فکری و 

کودکان در شهر و محل زندگی آنان یدی 

 	)Francis & Lorenzo,2002(پروژه مشارکت ایمپولی2 در ایتالیا
) Watkins,2006( 2007،پروژه شهر من در لندن -

مطالعات با هدف ایجاد فضاهای دوستدار 
کودک

)Knowles & Kimberley,2005(کانزاس جشنواره)فستیوال( شهر جعبه ای در در دهکده پرایر3 )2002( در 

کودکان  الزام مشارکت  مطالعات در جهت 
در برنامه ریزی و طراحی شهری 

)Mullahey et.al,1999(کینگ واشنگتن پروژه YNA4)اقدام جوانان( در شهر 

همه  توأمان  مشارکت  جهت  در  مطالعات 
کودکان  گروه های سنی با تمرکز بر مشارکت 

 Knowles &(تــــگــــزاس ــرای محله خــیــابــان دهـــم در داالس5،  بـ تــگــزاس  بــرنــامــه دانــشــجــویــان دانــشــگــاه 
)Kimberley,2005

1 Nelson 
2 Empoli
3 Prairie
4 Youth-N-Action(YNA)
5 Dallas 
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2.2. مفهوم مشارکت کودکان
بررسی ماده 12  و  از جنبه های مورد بحث  کودکان یکی  مشارکت 
که به وسیله سازمان ملل  کودک12 است  کنوانسیون حقوق  قانون 
متحد در سال 1989 به تصویب رسید. از جمله حقوق بیان شده 
به وسیله قانون کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، حق 
کودک،  به  احترام  و  بیان  و  شرکت  آزادی  اطالعات،  به  دسترسی 
حمایت از اجرای ماده 12 قانون است ) Mullahey et.al,1999 (. به 
طور کلی در مطالعات تجربی متعدد در زمینه شهروندی و مشارکت 

کید شده است: کودکان بر چند اصل اساسی تأ اجتماعی 
اهداف مشترک؛ آشنایی با اهداف جمعی و شیوه های دستیابی 	•

به آن.
شناخت و توانایی های فکری؛ درک مسائل اجتماعی مختلف و 	•

تحلیل نقادانه و حل آنها.
و 	• تنش ها  مدیریت  ارتــبــاطــات،  ایجاد  اجتماعی؛  مهارت های 

توانایی همکاری در حل مسائل اجتماعی.
تعهد مدنی برای احترام به ارزش های دموکراتیک؛ ارزش هایی 	•

 Shiyani,(مــشــارکــت و  اجتماعی  عدالت  بــرابــری،  آزادی،  چــون 
 .)2003, p.24

خالصه   2 شماره  جــدول  در  را  کودکان  مشارکت  مزایای  می توان 
نمود.

جدول شماره2: مزایای مشارکت کودکان از دیدگاه صاحبنظران مختلف

کودکان در فرایند برنامه ریزی مزایای مشارکت 

.)Mullahey et.al,1999, p.6(کمک به ایجاد دیدگاه جمعی و حس اجتماعی، تشویق به سرمایه گذاری در آینده شهر و محله، تحقق شهروندی دموکراتیک

کردن» فرصتی برای  کودکان در محیط خود آنها، فراهم  کننده، همفکری ایده ها، ایجاد عرصه های اجتماعی، قدردانی از دانش  رشد شخصی و فکری افراد مشارکت 
.)Knowles & Kimberley, 2005( کودکان یادگیری عادات مادام العمر نسبت به نگرانی های زیست محیطی و مراقبت از آن« برای 

Hart, 2001, p.92-(رشد قابلیت و مسئولیت اجتماعی، رشد جامعه، خودمختاری سیاسی ،)Hart,1997 به نقل از  Fiasky, 2009(افزایش قابلیت حل مشکل در جامعه
.)94

کمک به تحقق یابی روح معاهده سازمان ملل در  کودک پسندتر و انسانی تر،  کمک به اتخاذ بهتر تصمیمات و عملی تر بودن برنامه ریزی ها، ایجاد محیط های شهری 
.)Matini et al., 2014, p.100(کودک و سهیم سازی جوانان در تالش برای تحقق توسعه پایدار زمینه حقوق 

کشف  کودکان برای مشارکت در برنامه های توسعه جامعه به عنوان شهروندان جامعه خود،  تقویت استنباط و تصمیم گیری بزرگساالن، به رسمیت شناختن حق 
کودکان به عنوان  کودکان و  کودکان و نوجوانان از محیط اطراف خود متفاوت از دانش و تجربه بزرگساالن است، آموزش شهروندی به  که دانش و تجربه  این موضوع 

.)Kiyani & Esmaeilzadeh, 2012, p.55(شهروندان واقعی

مشارکت کودکان در  شد،  اشاره  شماره2  جدول  در  که  همان طور 
توسعه جامعه می تواند هم برای کودکان به عنوان مهارت های 
که درك بهتری از دیدگاه  جدید و هم برای بزرگساالن به عنوان این 
به  باشد.  سودمند  کودکان در مــورد محیط شان داشته باشند، 
که در  به عواملی است  نیاز  کودکان  به مشارکت  منظور دستیابی 

ادامه به آن اشاره می شود. 
فــرایــنــد  کـــودکـــان در  تــحــقــق مــشــارکــت  ــازهــای  ــی ن پــیــش   .2.3

برنامه ریزی
گرفته  کودکان بر طبق مطالعات صورت  به منظور تحقق مشارکت 
نیازهایی  لزوم توجه به پیش  از دیدگاه صاحب نظران مختلف،  و 
مطرح می شود. در جدول شماره 3 خالصه ای از این عوامل ارائه 

شده است.

2.4. چالش های مشارکت کودکان
کودکان، فقدان  یکی از چالش های پیِش روی مدافعان مشارکت 
فرصت و شرایط الزم برای مشارکت معنی دار هر شهروند در بسیاری 
قوه  عــدم  مطبوعاتی،  آزادی  عــدم  که  جایی  در  کشورهاست.  از 
قضایی مستقل، دسترسی محدود به دادگاه، عدم استقالل برای 
یا  کودکان و زنان، عدم پاسخگویی سیاسی و  اقشار خاص مانند 
عدم شفافیت، ضعف نهادهای جامعه مدنی و عدم هر نوع شکلی 

وجود  محلی  یا  ملی  سطح  در  مشورتی  دموکراتیک  فرایندهای  از 
دارد، ایجاد سازوکار برای مشارکت پایدار و معنی دار دشوار است و 
کودکان چند برابر است. با توجه  در نتیجه موانع و مشکالت برای 
کودکان،  مزایای مشارکت  و  بررسی دیدگاه ها  و  یاد شده  موارد  به 
مشارکت  بــا  ارتــبــاط  در  چالش ها  و  مشکالت  مهم ترین  مــی تــوان 

کرد: کودکان در امور شهری را به شرح تصویر شماره 1 عنوان 

تصویر شماره1: چالش های مشارکت کودکان از دیدگاه های مختلف
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براساس شاخص های حاصل از مطالعه مبانی نظری صورت گرفته، 
کودکان را مطابق تصویر  می توان مدل عملیاتی مرتبط با مشارکت 
مربوطه  شاخص های  مدل،  این  تدوین  در  نمود.  ارائــه  شماره2، 

کالبدی، سیاسی _   _ _ فرهنگی، محیطی  بعد اجتماعی  در چهار 
ک عمل  که نتایج آن مال مدیریتی و اقتصادی دسته بندی شده اند 

معیارهای مورد بررسی در نمونه مورد مطالعه هستند.

جدول شماره3: پیش نیازهای تحقق مشارکت کودکان از دیدگاه صاحب نظران مختلف

پیش نیازهای مشارکت کودکانکتاب_مقاله_پایان نامهصاحب نظران

Shiyani, 2003"کودکان مقاله " مشارکت اجتماعی 

گاهی و شناخت آ
گاهی از نیازهای فردی و اجتماعی و پیامدهای مواجهه با آنها، حقوق و مسئولیت ها  آ

در جامعه، مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی.
ارزش های دموکراتیک 

دربردارنده
و  ارزش  جمع،  رفــاه  و  آسایش  بــرای  مشترک  مسئولیت  دیگران،  و  خود  به  احترام 

احترام به تنوع های فرهنگی و اجتماعی، درک و ارزش آزادی، عدالت اجتماعی.
توانایی ها و 

مهارت های اجتماعی
کنترل و دستیابی به اطالعات، تفکر انتقادی  برقراری ارتباط با دیگران، جست وجو، 

گروه با قبول مسئولیت در بروز مشکالت. کار در  درباره شواهد و مسائل، 
کـــارهـــای  و  خــالقــیــت 

بزرگ
کاربرد اشکال خالق  رشد تفکر مستقل، تشخیص مسائل، پیشنهاد و ارائه راه حل، 

خود بیانگری، مشاهده و درک تأثیر بر محیط های مختلف.

Susskind, 2001
پایان نامه" مشارکت نوجوانان در 

توامندسازی برنامه ریزی"
تمام  در  کودکان  فعالیت  برای  جامعه  پذیرش  کودکان،  نقش  تعریف  آمــوزش،  به  توجه  نهادها،  حمایت 

مسائل، ویژگی های جمعیت شناختی.

Chawla & Heft, 2002
کودکان و محیط  مقاله" صالحیت 

زیست جوامع: رویکرد عملی در 
ارزیابی مشارکت"

کودکان.شرایط همگرایی همسویی با مسائل و منافع 

شرایط ورود

کنندگان عادالنه انتخاب شوند. - مشارکت 
گاهانه داشته باشند. کودکان و خانواده آنان رضایت آ  -

کودکان می توانند آزادانه مشارکت یا عدم مشارکت داشته باشند.  -
- پروژه در  هر زمان و محل قابل دسترسی باشد.

کودکان و تشویق آنان.شرایط حمایت اجتماعی حمایت از 

شرایط صالحیت

کودکان دارای مسئولیت واقعی و نفوذ هستند.  -
- کودکان درک می کنند و در تعریف اهداف و فعالیت ها شرکت دارند.
از طریق  کودکان نقش مهمی در تصمیم سازی و انجام اهــداف   -

گاهانه دارند. دسترسی به اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری آ
کمک می کنند. کودکان به ساخت و بیان دیدگاه های خود   -

وجود  شدن  شنیده  و  همکاری  برای  فرصت  از  عادالنه ای  سهم   -
دارد.

شرایط بازخوردها
وجود شفافیت در تمامی مراحل تصمیم سازی، وجود فرصت برای 

گروهی.  تفکر انتقادی، فرصت برای ارزیابی سطوح فردی و 

 Smith & Thomas,
2010

و  کودکان  مشارکت  کتاب"راهنمای 
و  نظریه  از  دیدگاه هایی  نوجوانان: 

عمل"

با چالش های تحقق حقوق  به مواجهه شدن  نیاز  به بهبود مدیریت شهری،  نیاز  تعاریف واضح،  به  نیاز 
کودکان، نیاز به شاخص به منظور سنجیدن میزان مشارکت. مشارکت 

ح های توسعه محله ای تصویر شماره2: مدل عملیاتی مشارکت کودکان در فرایند تهیه و اجرای طر
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3. مواد و روش ها
گروه  با توجه به  ابزار سنجش در این تحقیق  به منظور شناخت 
با  مرتبط  نظری  مبانی  موجود،  محدویت های  و  کودکان  سنی 
قالب تصویر  نقاشی)در  و  و روش پرسشنامه  بررسی شد  موضوع 
عمل  ک  مال کودکان،  عالقه  مــورد  موضوع  دو  عنوان  به  ذهنی( 
نمونه گیری  به صورت  ابتدا  گرفت. پرسشنامه طراحی شده  قرار 
گوهرشاد محله سرشور  کودکان دبستان  غیرتصادفی، بین 10 نفر از 
نیاز، متغیرهای  انجام اصالحات مورد  از  آزمون شد و پس  پیش 
عملیاتی  مدل  از  آمــده  دست  به  مؤلفه  چهار  صــورت  به  تحقیق 
کالبدی،   _ محیطی  فرهنگی،   _ اجتماعی  مؤلفه  یعنی  تحقیق 
سیاسی _ مدیریتی و اقتصادی در قالب 30 سئوال مورد پرسش 

گرفت. قرار 
از  کودکان  پرسشنامه  پایایی  یا  اعتماد  قابلیت  بررسی  منظور  به 
که نتایج آن در جدول  کرونباخ استفاده شد  روش ضریب آلفای 
زیر قابل مشاهده است. ضریب بین 0/5 تا 0/7 قابل قبول است. 
برای  کرونباخ  آلفای  مقدار  است،  مشاهده  قابل  که  طور  همان 
این  که  است   0/69 با  برابر  حاضر  تحقیق  پرسشنامه  سئواالت 
مقدار نشان  می دهد، پرسشنامه از پایایی متوسط و البته قابل 

قبولی برخوردار است.

کودکان با استفاده از ضریب آلفای  جدول شماره4: نتیجه پایایی پرسشنامه 

کرونباخ

و  تکراری  پاسخ های  افزایش  احتمال  دلیل  به  حاضر  تحقیق  در 
محدودیت های  همچنین  و  جدید  اطالعات  شدن  افــزوده  عدم 
گذاشته شده به وسیله اداره آموزش و پرورش ناحیه دو مشهد، 
پرسشنامه نهایی بین 30 نفر از تعداد 280 نفر جامعه آماری)14-7 
ابتدایی  از دبستان  آنان  که تعداد 25 نفر  ابتدایی(  سال، مقطع 
دخترانه واقع در محله به صورت نمونه گیری غیرتصادفی و تعداد 
توزیع  محله  سطح  کودکان  بین  تصادفی  صورت  به  هم  نفر  پنج 
کودکان  با  نقاشی  برای  جلسه  سه  تعداد  شماره3(.  شد)تصویر 
پاسخ های  به  به منظور دستیابی  انجام شد.  آنان  با  و مصاحبه 
کودکان انجام  دقیق تر، برخی سئواالت نیز از طریق پرسشنامه با 
به  مسئوالن  از  نفر   10 بین  پرسشنامه ای  همچنین  پذیرفت. 
صورت نمونه گیری غیرتصادفی توزیع شد و برای تدقیق پاسخ ها، 
گرفت. در ادامه به منظور تکمیل  مصاحبه ای نیز با آنان صورت 
اطالعات، از اسناد فرادست و مطالعات میدانی استفاده شد و در 
قرار  ارزیابی  مورد  دلفی  روش  از  استفاده  با  حاصل  نتایج  نهایت 

که در ادامه اشاره می شود. گرفت 

3.1. بررسی نمونه مطالعه
محله سرشور یکی از محالت تاریخی مشهد واقع در بافت قدیمی 

و مرکزی این شهر بوده و به دلیل قرارگیری دراین بافت و به نوعی 
هویت تاریخی و مذهبی خود، حائز اهمیت است. از طرفی با توجه 
بررسی  نیازمند  اصلی،  کنان  سا وسیله  به  محله  ترک  افزایش  به 
تعلق  حــس  افــزایــش  همچنین  و  هویت  حفظ  بــرای  روش هــایــی 
کنان به محله است. بنابراین یکی از راهکارهای اساسی، توجه  سا
به بحث مشارکت کودکان به عنوان جوانان و بزرگساالن آینده محله 
است؛ همچنین طرح ساماندهی و بهسازی محله سرشور در حال 
برای  مؤثر  راهنمایی  می تواند  تحقیق  ایــن  نتایج  که  اســت  تهیه 
کودکان در فرایند تهیه و اجرای طرح توسعه  استفاده از مشارکت 
محله سرشور باشد. درنتیجه محله سرشور به عنوان نمونه مطالعه 
محله  است.  هکتار   70 معادل  محله  این  مساحت  شد.  انتخاب 
سرشور براساس سرشماری سال 1385 دارای جمعیت پنج هزار و 
324 نفر و جمعیت باالی شش سال محله حدود چهار هزار و 915 
 The plan for( و )http://www.amar.org.ir( نفر اعالم شده است
.)organizing and improving the Sarshoor neighborhood, 2013

تصویر شماره4: موقعیت مکانی محله سرشور در شهر مشهد
http://www.ncc.org.ir :منبع

4. بحث و تحلیل یافته ها
این  در  آمـــده  دســت  بــه  عملیاتی  مــدل  مطابق  بــخــش،  ایــن  در 
مقاله)تصویر شماره2( چهار وضعیت اجتماعی _ فرهنگی، سیاسی 
کالبدی محله سرشور به صورت  _ مدیریتی، اقتصادی و محیطی _ 
تحلیلی بررسی خواهد شد تا بتوان با شناخت پتانسیل ها و موانع 
در  کودکان  مشارکت  بر  مؤثر  مؤلفه های  و  پیش نیازها  به  موجود، 

محله سرشور به تفکیک مرحله تهیه و اجرای طرح، دست یافت.

کودکان،  با  نقاشی  مشارکتی  روش  از  استفاده  از  تصویری  شماره3:  تصویر 

)تاریخ عکس برداری: آبان ماه 1395(
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4.1. تحلیل وضعیت اجتماعی _ فرهنگی: به منظور دستیابی به 
شناخت مطلوب، سئواالت و برداشت ها پیرامون پنج معیار آموزش 
کودکان، تعامالت اجتماعی، فرهنگ مدنی، هویت  شهروندی به 
کودکان و زیرمعیارهای مربوط به هر یک)مطابق  و وضعیت سواد 
نشان  تحلیل ها  گــرفــت.  انــجــام  محله  سطح  در  عملیاتی(  مــدل 
کودکان از محله خود ناراضی هستند  که حدود 46 درصد  می دهد 
و غالب آنان  به ترک محله تمایل دارند. در این میان میزان تمایل 
 57 حدود  کودکان  در  محله  به  مربوط  فعالیت های  در  شرکت  به 

درصد است.
 _ اجتماعی  وضعیت  توصیفی  آمار  از  نمونه ای  تصویر شماره 5  در 
کودکان و مسئوالن قابل مشاهده  فرهنگی محله با توجه به پاسخ 

است.

وضعیت  شناخت  مدیریتی:   _ سیاسی  وضعیت  تحلیل   .4.2
سیاسی و مدیریتی موجود در محله سرشور، از این نظر حائز اهمیت 
به  محله  توسعه  طرح های  اجــرای  در  کودکان  مشارکت  که  است 
مشارکت  و  همکاری  عناوین  با  معیار  پنج  بنابراین  بپیوندد.  وقوع 
و  سیاست  قوانین،  اجتماعی،  عدالت  کودکان،  حقوق  کودکان، 
مقررات عملی و در نهایت ارزش هــای دموکراتیک در سطح محله 
و زیرمعیارهای مختص به هر یک از طریق پرسشنامه و مصاحبه با 
گرفت. تحلیل ها نشان دهنده  کودکان و مسئوالن مورد بررسی قرار 
سطح  در  محور  کودک  سازمان های  از  حمایت  عدم  و  بی توجهی 
محله است. این امر می تواند هرگونه اقدام به منظور مشارکت را با 

کند )تصویر شماره6(. مشکالت جدی رو به رو 

کودکان در محله سرشور تصویر شماره5: روش ها و سازوکار مؤثر بر ارتقای مشارکت 

Based on the questionnaire, 2016 :ح توسعه محله)از دید مسئوالن(، منبع کودکان در طر تصویر شماره6: میزان توجه به نیازهای اولیه 

اقتصادی  و  دارایـــی  وضعیت  اقتصادی:  وضعیت  تحلیل   .4.3
مسئول  سازمان های  اقتصادی  حمایت  محله،  در  کن  سا اهالی 
و  کودکان  نیازهای  شناخت  جهت  در  اراضــی  مالکیت  وضعیت  و 
به  اســت.  گرفته  قــرار  ارزیابی  مــورد  اقتصادی،  برنامه های  تدوین 
کم  عنوان مثال 76 درصد مسئوالن حمایت اقتصادی را در سطح 
کردند.  انتخاب  اصاًل را  گاه  و  متوسط  حد  در  مابقی  و  کردند  بیان 
کودکان در طرح  این مسئله می تواند یکی از چالش های مشارکت 
باشد. همچنین اراضی واقع در محله سرشور، بیشتر دارای مالکیت 
عمومی( به  و  حقوقی )دولتی  مالکیت  با  اراضی  و  هستند  حقیقی 
که غالبًا در اختیار سازمان ها، ادارات  قطعات درشت دانه تعلق دارد 
فرصت  می تواند  امر  این  که  هستند؛  دولتی  نیمه  و  دولتی  دوایر  و 

استفاده از اراضی با مالکیت حقوقی را در راستای رفع نیاز عموم با 
کودکان فراهم آورد. کید بر  تأ

تصویر شماره7: میزان حمایت اقتصادی سازمان های مربوطه به منظور رفع 
Based on the questionnaire, 2016 :کودکان، منبع نیاز 
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ک  ادرا معیار  چهار  کالبدی:   _ محیطی  وضعیت  تحلیل   .4.4
محیط)خوانایی(، قابلیت محیط، نحوه استفاده از زمین)کاربری( 
و مالکیت های بزرگ و زیر معیارهای مربوط به هر یک مورد مطالعه 
کودک( به  کودکان) از تعداد30  گرفته اند. به عنوان مثال بیشتر  قرار 
که این امر می تواند  کردند  وجود فضای جمعی در محله خود اشاره 
به منظور امکان بهره گیری و تجهیز این فضاها در راستای توجه به 

کارآمد باشد)تصویر شماره 8(. کودکان،  نیاز 

4.5. تبیین و تحلیل پیش نیازهای مؤثر به منظور تحقق و ارتقای 
کودکان محله سرشور به تفکیک مراحل تهیه و اجرای  مشارکت 

ح توسعه محله طر
با توجه به نتایج تحلیل چهار وضعیت اجتماعی_فرهنگی، سیاسی_ 
مدیریتی، اقتصادی و محیطی_کالبدی، 13 متغیر به عنوان پیش 
محله  کودکان  مشارکت  ارتقای  و  تحقق  منظور  به  مؤثر  نیازهای 
که در جدول زیر مشاهده می شود. در ادامه،  سرشور استخراج شد 
اولویت بندی  و  شــده  یــاد  پیشنهادی  عــوامــل  بــررســی  منظور  بــه 
از  محله  توسعه  طــرح  اجـــرای  و  تهیه  مرحله  تفکیک  بــه  یــک  هــر 
گروه دلفی برای این تحقیق به  روش دلفی استفاده شد. اعضای 
صورت نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب شدند. بر این اساس ابتدا 
جلب  منظور  به  سپس  شــد.  تنظیم  نفره   25 اولیه  فهرست  یک 
گانه  مشارکت متخصصان مورد نظر برای همکاری به صورت جدا
گرفته شد و هدف و موضوع تحقیق و  تا حد امکان با آنان تماس 

کثر زمان پاسخگویی توضیح داده شد. در نهایت تعداد 20 نفر  حدا
حاضر به همکاری شدند. از این تعداد، تحصیالت پنج نفر دکترا، 
کارشناسان  کارشناسی بود. از  کارشناسی ارشد و شش نفر  ُنه نفر 
خواسته شد تا هر یک از عوامل یاد شده را به تفکیک مرحله تهیه 
و اجرای طرح توسعه محله امتیازدهی) بین صفر"کمترین امتیاز" و 
هفت "بیشترین امتیاز" ( و اولویت بندی نمایند و در صورت تمایل 
کنند. در دور دوم نظرسنجی از  متغیرهای دیگر را از نظر خود معرفی 
کودکان براساس  کارشناسان، یک عامل دیگر با عنوان سطح سواد 
از  حاصل  نتایج  شــد؛  افـــزوده  قبلی  عــوامــل  بــه  کارشناسان  نظر 

اولویت بندی اتفاق نظر آرا در جدول شماره5 قابل مشاهده است.
سئوال  مــورد  دیگر  پیشین  شاخص های  و  عوامل  ســوم،  دور  در 
کلی  مؤلفه  چهار  در  مؤلفه ها  همه  بلکه  نگرفتند،  قــرار  بازبینی  و 
اجــتــمــاعــی،آمــوزش شــهــرونــدی  و عقاید  فرهنگ ســازی)اعــتــمــاد 
گاه سازی(، نهادسازی)همکاری و مشارکت  فرهنگی(، بسترسازی)آ
کنترل و دوام مشارکت دسته بندی  نهادهای دولتی و خصوصی( و 
گرفت؛  کارشناسان قرار  و به منظور ارزیابی و اولویت بندی در اختیار 
که بسیاری از مسئوالن در مصاحبه ها به آن اشاره  اما همان طور 
که مطالعات  کنترل و دوام مشارکت است  نمودند، مهم ترین بحث 
ماجدی و همکاران بر روی شاخص های مؤثر بر مشارکت زنان در 
طرح های توسعه شهری نیز این موضوع را تأیید می کند. بنابراین 
و دوام مشارکت است  کنترل  به  یاد شده منوط  بقای سه مؤلفه 

 .)Majedi et al., 2015(

ح توسعه محله کودکان محله سرشور به تفکیک مراحل تهیه و اجرای طر جدول شماره5:اولویت بندی پیش نیازهای مؤثر به منظور تحقق و ارتقای مشارکت 

کودکان محله سرشورطرح توسعه محله سرشور اولویت بندی پیش نیازهای الزم و مؤثر به منظور تحقق و ارتقای مشارکت 

ح مرحله تهیه طر

کودکان، 3- عقاید و نگرش های فرهنگی محله نسبت به توجه به نیاز  کودکان و بزرگساالن، 2- آموزش شهروندی  گاهی رسانی به  1- آ
کودکان در محله،  کودکان، 4- اعتماد اجتماعی، 5- استفاده از وسایل ارتباط جمعی، 6- تشکیل NGOهای فعال دوستدار و حامی 
کمک های مالی به وسیله نهادهای  7- بهبود ساختار مدیریت شهری، 8- هماهنگی بین نهادهای مسئول، 9- حمایت و افزایش 
دولتی و خصوصی، 10- استفاده از سیاست های تشویقی برای مسئوالن و کودکان، 11- تجهیز و تقویت مکان های عمومی، 12- سطح 

کز فعال محلی. کودکان از محله و 14- وجود مرا کودکان، 13- رضایت  سواد 

ح مرحله اجرای طر

افزایش  و  حمایت   -3 محله،  در  کودکان  حامی  و  دوستدار  فعال  ــای  NGOه تشکیل   -2 مسئول،  نهادهای  بین  هماهنگی   -1
کودکان، 5- بهبود  کمک های مالی به وسیله نهادهای دولتی و خصوصی، 4- استفاده از سیاست های تشویقی برای مسئوالن و 
کودکان، 8- اعتماد اجتماعی، 9- عقاید و  کودکان و بزرگساالن، 7- آموزش شهروندی  گاهی رسانی به  ساختار مدیریت شهری، 6- آ
کز فعال محلی، 12- استفاده از  کودکان از محله، 11- وجود مرا کودکان، 10- رضایت  نگرش های فرهنگی محله نسبت به توجه به نیاز 

کودکان و 14- تجهیز و تقویت مکان های عمومی. وسایل ارتباط جمعی، 13- سطح سواد 

Based on children’s mental images :کودکان نسبت به محله، منبع تصویر شماره8: میزان تکرار نشانه ها در تصویر ذهنی 
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شــــمــــاره ســـــی

جهت  در  سرشور  محله  پتانسیل  و  وضعیت  بررسی  منظور  به 
کــه در  دلــفــی  از طــریــق روش  ــان،  ــودک ک مــشــارکــت  از  اســتــفــاده 
بین  کمی  ارزیابی  کارشناسی،  نظر  بر  تکیه  با  و  شد  اشاره  قبل 
کودکان  مشارکت  ارتقای  نیاز  مــورد  مؤلفه های  تطابق  میزان 
صــورت  ســرشــور  محله  توسعه  ح  طــر اجـــرای  و  تهیه  فــرایــنــد  و 
میزان  فرهنگ سازی  مرحله  برای  می بایست  بنابراین  گرفت؛ 
ــا اعــتــمــاد اجــتــمــاعــی، آمـــوزش  هــم ســویــی مــطــالــعــات مــرتــبــط ب
بررسی  مــورد  را  سرشور  محله  در  فرهنگی  عقاید  و  شهروندی 
در  بسترسازی  سطح  هم سویی  بررسی  منظور  به  دهیم.  قرار 
مؤلفه  سرشور،  محله  بهسازی  و  ساماندهی  ح  طر تهیه  فرایند 
هم سویی  میزان  بررسی  و  گرفته  قرار  سنجش  مورد  گاه سازی  آ
مؤلفه  دو  به  مربوط  اطالعات  اجرا،  و  تهیه  مرحله  دو  در  ح  طر
نهادسازی)همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و خصوصی( و 
کنترل و دوام مشارکت نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند. براساس 

جمع بندی  حــاصــل  کــه  زیــر  جــدول  در  مشاهده  قــابــل  اعـــداد 
از  یک  هر  تأثیر  میزان  به  می توان  اســت،  کارشناسان  اولویت 
کودکان به تفکیک مرحله تهیه  ح شده بر مشارکت  عوامل مطر
که  برد. همان طور  کارشناسان پی  از نظر  ح  ح و اجرای طر طر
از  بسترسازی  مرحله  کارشناسان،  نظر  از  می شود،  مشاهده 
مرحله»  موفقیت  بر  را  تأثیر  بیشترین  گاه سازی  آ عامل  طریق 
و  عقاید  و  شــهــرونــدی  آمـــوزش  آن  از  بعد  و  دارد  ح«  ــر ط تهیه 
کنترل  نگرش های فرهنگی بر این مرحله تأثیرگذارند و برعکس 
دارد.  را  تأثیر  کمترین  ح  طر تهیه  مرحله  در  مشارکت  دوام  و 
نهادسازی  مرحله  را  تأثیر  بیشترین  ح«  طر اجرای  مرحله»  در 
داراست  نهادها  بین  همکاری  و  نهادها  حمایت  مؤلفه های  با 
فرهنگی  عقاید  و  اجتماعی  اعتماد  به  مربوط  تأثیر  کمترین  و 

فرهنگ سازی است. مؤلفه  به  مربوط 

ح های توسعه محله سرشور جدول شماره6: بررسی میزان تطابق مؤلفه های مؤثر در مشارکت کودکان و فرایند تهیه و اجرای طر

 مؤلفه های مؤثر در
کودکان مشارکت 

مراحل طرح

نهادسازیبسترسازیفرهنگ سازی

کنترل و دوام مشارکت اعتماد 
اجتماعی

آموزش 
شهروندی

عقاید
فرهنگی

گاه سازی حمایت نهادهاآ
هماهنگی و همکاری 

بین نهادها

تهیه طرح
364

7
43

1

کمترین تأثیربیشترین تأثیر

اجرای طرح
122

5
7

6
7

بیشترین تأثیربیشترین تأثیرکمترین تأثیر

486121198مجموع امتیاز

نظر  از  آمــده  دســت  بــه  مؤلفه های  اولویت بندی  بــه  توجه  بــا   
می شود  مشاهده   6 و   5 شماره  جدول های  در  که  کارشناسی 
مهمترین  مسئوالن،  و  کودکان  پرسشنامه  تحلیل  همچنین  و 

با  کودکان  مشارکت  از  استفاده  بــرای  پیشنهادها  و  راهکارها 
 7 شماره  جدول  ح  شر به  سرشور  محله  کنونی  وضع  به  توجه 
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جدول شماره7: راهکارهای استفاده از مشارکت کودکان در محله سرشور

وضعیت محله 
سرشور 

پیشنهادنتایج حاصل پیش نیاز

اجتماعی و فرهنگی

گاه سازی آ

کودکان از اهداف و مراحل طرح و 	  گاهی  عدم آ
حقوق خود)97 درصد(

گاهی مناسب برخی از مسئوالن از حقوق 	  عدم آ
کودکان)حدود 30 درصد( و نیازهای 

تأیید 	  به  طرح  تهیه  مرحله  در  عامل  مؤثرترین 
کارشناسان حدود 70 درصد 

بسته های  از  بهره گیری  طریق  از  کــودکــان  بــرای  گــاهــی  آ ایــجــاد 
کارگاه های  کودک، تلویزیون و...(، ایجاد  رسانه ای)مانند مجالت 
و  ماهانه  هفتگی،  صــورت  به  کودکان  با  شــارت(  مشورتی)روش 
ساالنه، ایجاد نمایشگاه هایی مبنی بر معرفی طرح در فضاهای 
در  نظرسنجی  برگه های  از  استفاده  کودکان،  به  مربوط  عمومی 
مراحل مختلف طرح توسعه محله، برگزاری بازدیدهای پیاده با 

کودکان و... .
اسناد  ارائــه  طریق  از  باید  گاهی  آ این  مسئوالن  بــرای  همچنین 
کودک به آنان، بهره گیری از بسته های رسانه ای )مانند  دوستدار 

تلویزیون، مجالت و...( انجام شود.

آموزش
کودکان در مرحله  کید بر آموزش شهروندی  لزوم تأ
کارشناسان با تکیه  تهیه طرح)اولویت دوم( به نظر 

بر روش دلفی.

مشارکت 	  و  مداخله  بتواند  که  است  سیستمی  ایجاد  به  نیاز 
محله  تــوســعــه  طـــرح  ــرای  ــ اج و  تهیه  فــرایــنــد  در  را  کـــودکـــان 

امکان پذیر کند.
کز آموزشی 	  ضرورت ایجاد و تقویت سازمان های مردم نهاد و مرا

کودکان در محله سرشور. در محله برای آموزش به 
بازی های 	  داســتــان،  کتاب های  و  فیلم ها  طریق  از  آمــوزش 

کودکان در  مختلف با موضوعات حقوق شهروندی و مشارکت 
کز آموزشی در سطح محله. مدارس به عنوان اصلی ترین مرا

و حــرکــت  ــنــی  اعــتــمــادآفــری
ــگــــرش هــــای  ــ ن و  ــــد  ــای ــ ــق ــ ع
فرهنگی به سمت توجه به 

نیاز کودکان

کـــودکـــان به 	  ــدود 65درصـــــد  ــ عـــدم اعــتــمــاد ح
مسئوالن

به 	  نسبت  مسئوالن  82درصـــد  حــدود  اعتماد 
توانایی ها و قابلیت های کودکان.

اتخاذ روش مدیریت پایین به باال در طرح توسعه محله. 	 
 تقویت همکاری و هماهنگی بین نهادها.	 

سیاسی و مدیریتی

مدیریت  ســاخــتــار  بــهــبــود 
محلی

مؤثرترین عامل در مرحله اجرای طرح به تأیید 	 
کارشناسان. حدود 80 درصد 

ــی و 	  ــتـ ــیــن نـــهـــادهـــای دولـ ــدم هــمــاهــنــگــی ب ــ ع
خصوصی به عقیده 60درصد مسئوالن.

ضرورت بهبود ساختارهای مدیریتی از طریق برگزاری جلسات 	 
مدیریتی  اهـــداف  بــا  آشنایی  و  تعامالت  افــزایــش  منظور  بــه 

سازمان های دیگر، برقراری ارتباطات رسانه ای و... . 
و 	  هــمــکــاری  ــاال در جهت  ب بــه  پایین  مــدیــریــت  اتــخــاذ روش 

مشارکت کودکان.

کــــردن نــهــادهــای  ــل  ــی دخ
انجام  فرایند  در  خصوصی 

طرح

طرح 	  در  خصوصی  نــهــادهــای  بــه  تــوجــه  عــدم 
توسعه محله در راستای رفع نیاز کودکان به عقیده 

52درصد مسئوالن.

افزایش 	  هزینه،  کاهش  خصوصی،  ســازمــان هــای  مشارکت 
سرعت و صرفه جویی در زمان، ایجاد رضایت مندی و افزایش 

ضریب اطمینان پروژه ها.
 ضرورت توجه به نهادهای خصوصی و همکاری آنان در طرح 	 

توسعه محله سرشور.

ــت ســـیـــاســـت هـــای  ــویـ ــقـ تـ
انگیزشی

استفاده 	  به  مسئوالن  حــدود56درصــد  تمایل 
جهت  در  تشویقی  و  انگیزشی  سیاست های  از 

کودکان در محله سرشور. ارتقای مشارکت 
انگیزشی 	  سیاست های  از  اســتــفــاده  بــر  کید  تأ

نظر  به  اجــرای طرح)اولویت چهارم(  در مرحله 
کارشناسان با تکیه بر روش دلفی.

گرفتن پاداش های مالی و معنوی به ایده ها و طرح های  در نظر 
کودکان و مشارکت آنان. برتر در جهت توجه به نیاز 

تقویت اقتصاد محلیاقتصادی
عمومی)مانند  و  دولتی  مالکیت  با  اراضــی  وجــود 
تقویت  جهت  در  و...(  قره خان  کال  ها،  حسینیه 

اقتصاد محلی.

استفاده از اراضی با مالکیت دولتی و عمومی در راستای رفع نیاز 
کودکان. کودکان از طریق دریافت نظرات و دخالت  عموم به ویژه 

کالبدی ارتقای عرصه های عمومیمحیطی و 
ــرای اســتــفــاده همه  ــ نــبــود عــرصــه هــای عــمــومــی ب

کودکان در محله سرشور. گروه های سنی باالخص 

بخشی  تخصیص  کــاربــری،  تغییر  مانند  روش هــایــی  از  استفاده 
عرصه های  و...  عمومی  کاربری  به  محله  استفاده  بال  اراضــی  از 

کودکان. عمومی برای حضور و تعامل بیشتر 

نهادسازی  بسترسازی،  فرهنگ سازی،  مرحله  چهار  مــی تــوان 
توسعه  ح های  طر مراحل  تمامی  در  را  مشارکت  دوام  و  کنترل  و 
پاسخ  جمع بندی  منظور  به  رو  ایــن  از  گرفت.  نظر  در  محله ای 
توسعه  ح هــای  طــر فرایند  چرخه  حــاضــر،  تحقیق  اصلی  ســئــوال 
ح  طر اجـــرای  مرحله  و  ح  طــر تهیه  مرحله  تفکیک  بــه  محله ای 
تصویر  صــورت  به  کودکان  مشارکت  بر  مؤثر  مؤلفه های  براساس 

5. نتیجه گیری
مطالعات  به  توجه  با  تحقیق  اصلی  سئوال  به  پاسخ  منظور  به 
بین  تطبیقی  بررسی  با  و  نظری  مبانی  بخش  در  گرفته  صــورت 
شماره3،  جدول  و  شماره1  تصویر  در  صاحب نظران  دیدگاه های 
کاربردی ترین مؤلفه های  مؤثر بر مشارکت  در ارتباط با مؤثرترین و 
محله ای،  توسعه  ح هــای  طــر ــرای  اج و  تهیه  مراحل  در  کــودکــان 
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که اولویت مؤلفه های  گرفت  می رسد. در مجموع می توان نتیجه 
کودکان با توجه به اهداف، ارزش ها و قابلیت های  مؤثر بر مشارکت 
شده،  یاد  مؤلفه های  تحقق  با  است.  متفاوت  محالت،  و  جوامع 
محله  توسعه  طرح  فرایندهای  در  بیشتر  مشارکت  بــرای  کودکان 
گرایش می یابند زیرا: 1( توانایی های آنها به خودشان در این فرایند 
باز می گردد، 2( برای آنها در این فرایند فرصتی فراهم می شود، 3( 
روش هــای مشارکت در دسترس هستند و 4( با حقوق خود آشنا 

می شوند.
در ادامه پیشنهاد می شود پیش نیازهای پیشنهاد شده برای هر 
مؤلفه در این مقاله، در سایر محالت با توجه به شرایط و ویژگی های 

خاص هر محله انجام پذیرد.

کودکان محله سرشور، نتایج  با توجه به شرایط محله و امکانات 
منظور  به  حاضر  کمی  و  کیفی  تحلیل های  و  کودکان  پرسشنامه 
کودکان و رفع نیاز آنان می توان در نخستین  استفاده از مشارکت 
و  بــســتــرســازی  مؤلفه  از  ســرشــور(  محله  طــرح  تهیه  گــام)مــرحــلــه 
حقوق  از  مسئوالن  و  کــودکــان  شــدن  گـــاه  آ یعنی  فرهنگ سازی 
کودکان، آموزش شهروندی در مدارس، افزایش اعتماد  شهروندی 
که  کودکان و مسئوالن و... استفاده نمود  اجتماعی و متقابل بین 
در  گاه سازی  آ متغیر  دلفی،  روش  نتایج  به  توجه  با  میان  این  در 
از  سرشور  محله  طرح  تهیه  مرحله  در  بسترسازی  مؤلفه  با  رابطه 
اهمیت بیشتری نسبت به مؤلفه فرهنگ سازی برخوردار است و 
در مرحله اجرای طرح، حمایت هرچه بیشتر نهادها ضروری به نظر 

کودکان در فرایند  سرشور، به منظور بهره گیری مناسب از مشارکت 
تهیه و اجرای طرح توسعه محله، مدل نظری تصویر شماره 10 به 
کودکان در  عنوان مؤلفه های ضروری و الزم برای ارتقای مشارکت 

محله سرشور تدوین شده است.

که چرخه یاد شده برای  گفتنی است  شماره 9 پیشنهاد می شود. 
نیازهای  پیش  و  پتانسیل  بررسی  به  نیاز  دلیل  به  سرشور  محله 
شده  ــه  ارائ گانه  جدا صــورت  به  ادامــه  در  سرشور  محله  مختص 

است.
محله  شناختی  مطالعات  و  نتایج  و  شــده  بیان  مـــوارد  بــراســاس 

کودکان و استفاده از پیش نیازهای مربوط به هر مؤلفه در محله سرشور  تصویر شماره10: مؤلفه های مؤثر بر ارتقای مشارکت 
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ح براساس مؤلفه های مؤثر بر مشارکت کودکان ح و مرحله اجرای طر ح های توسعه محله ای به تفکیک مرحله تهیه طر تصویر شماره9: چرخه پیشنهادی فرایند طر
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