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Aims Citizen Participation is one of the main strategies to move towards sustainable urban development 
at its lowest level, ie on the micro-scale of urban neighborhoods. Its development and promotion requires 
participation in urban planning. The purpose of this study was the managerial role of neighborhood-
based in socio-economic sustainability of Zabol city.
Methodology The present descriptive-analytical research was carried out in 1400. Required data were 
collected by documentary-field method (questionnaire and observation) and two types of statistical 
population were used; Households living in Zabol (sample size was determined using Cochran’s formula 
383 people) and specialists (20 people with purposive sampling). SPSS software and WASPAS model 
were used for data analysis.
Findings The means obtained less than 3 indicated the unfavorable situation of participatory 
management indicators in Zabol city. The results of regression test showed that there was a significant 
relationship between participatory management and social and economic development of Zabol urban 
neighborhoods, at a level of confidence above 0.99. Results of WASPAS decision model, Zabol 17th 
neighborhood was in the priority of being influenced by participatory management in economic and 
social dimensions.
Conclusion In the studied neighborhoods of Zabol city, the situation of participatory management was 
evaluated as unfavorable and these neighborhoods have a different situation according to the impact of 
participatory management in economic and social dimensions.
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 دهیچک

 به حرکت راهکارهای تریناصلی از یکی شهروندان مشارکت اهداف:ها و زمينه

 محالت خرد مقیاس در یعنی آن سطح ترینپایین در شهری پایدار توسعه سمت

 به نسبت مشارکتی رویکرد اتخاذ مستلزم آن ارتقای و بسط است. شهری

 یتیریمد نقش حاضر، پژوهش از هدف است. شهری محالت ریزیبرنامه

 بود. زابل، شهر یاجتماع -یاقتصاد یدار پای در محورمحله

 هایداده شد. انجام ١٤٠٠ سال در حاضر یلیتحل-یفیتوص پژوهش :شناسیروش

 دو از و گردآوری )مشاهده ونامه پرسش( میدانی-اسنادی روش به نیاز مورد

 از استفاده با نمونه حجم( زابل ساکن خانوارهای ؛شد استفاده آماری جامعه

گيری با نمونه نفر ۲۰( متخصصان و مدیران ) وشد نییتع ۳۸۳ کوکران فرمول

 WASPAS مدل و SPSS افزارنرم از اطالعات تحلیل وتجزیه  برای .هدفمند)

 شد. استفاده

 هایشاخص نامناسب وضعیت گویای ،٣ از کمتر هایمیانگین :هایافته

 بینداد که  نشان رگرسیون آزمون نتایج بود. لزاب شهر در مشارکتی مدیریت

 سطح در زابل، شهری محالت اقتصادی و اجتماعی توسعه و مشارکتی مدیریت

 مدل نتایجبراساس  .داشت وجود معناداری رابطه ،۹۹/۰ باالی اطمینان

 مدیریت از تاثیرپذیری اولویت در زابل شهر ١٧ محله ،WASPAS گیریتصمیم

 .قرار داشت اجتماعی و اقتصادی ابعاد در مشارکتی

 مشارکتی مدیریت وضعیت زابل، شهر مطالعه مورد محالت در :گیرینتیجه

 یر یرپذیتاث به توجه با را متفاوتی وضعیت محالت این و شد ارزیابی نامطلوب

 دارند. یاجتماع و یاقتصاد ابعاد در یمشارکت تیریمد از

 ،یاجتماع و یاقتصاد یدار یپا ،محوریمحله ،یمشارکت تیریمد :هاواژهکلید

 زابل شهر
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 مقدمه
 اصول تدوین ضرورت و شهر پیدایش به شهری مدیریت علم سابقه

 و روانی زیستی، کالبد در هاانسان زیستن قوانین و مقررات و

 ;Salari Sadroi & Kiani, 2018: 38] گرددمی باز اجتماعی
Ziari et al, 2008: 213; Kurdi, 2006: 22]. حاضر حال در 

 مورد سیستماتیک مدیریت هایتئوری در شهری مدیریت مفهوم

 رعایتمدیریت شامل  در آن اولیه اصول که گیردمی قرار بحث

 پذیریانعطاف و اجتماعی دهیپاسخ صحیح، برداریبهره اصول

 باید شهری مدیریت هستند. اجرا قابل مساوی طور به که است

 به شهری مسائل و هامحدودیت بر غلبه و دادن پاسخ در بتواند

 رهایی برای .[Ziari et al, 2008: 213] کند عمل شکل بهترین

 متعددی هاینظریه شهرسازی و شهرنشینی مسائل و مشکالت از

 شهری پایدار توسعه نظریه ،هانظریه این از یکی که شده ارائه

 سه جمله از مختلف ابعاد به ناظر و جانبه همه ایتوسعه که است

 مفهوم به و است محیطیزیست و اقتصادی اجتماعی، اصلی عدبُ 

 با اقتصادی امکانات توسعه است، محیط-انسان محور بر حرکت

 قرار توجه مورد را اجتماعی عدالت و محیطی مالحظات به توجه

 نیز پایدار توسعه .[Rezaei & Negin Naji, 2015: 70] دهدمی

 دهیفرآیند ارتقا مردم، هایانتخاب به دادن وسعت فرآیند

 در سخنی داشتن در مردم توانایی و مشارکتی ساالریمردم

 & Saraei] دهدمی شکل آنها زندگی به که تصمیماتی
Moayedfar, 2010: 49]. از تا مردم برای هاییفرصت ایجاد 

 هایدهه طی دهند. بسط را آن و کنند استفاده خود توان تمام

 و مدیریت در دخیل نهادهای و هاسازمان از بسیاری اخیر،

 برای مشارکتی نگرش ترویج بر جهان سطح در شهری ریزیبرنامه

 و باال به پایین از ریزیبرنامه و مدیریت رهیافت نوعی تشویق

 انـدداشتهتاکید  ایتوسعه اقدامات منظورهب محالت توانمندسازی

[Hajipour, 2006: 37; Hosseinikhah et al, 2015: 131] 

 مبتنی شهری مسائل حله زمین در اندیشیچاره و گیـریتصمیم و

 بـرای الزم شـرایط میناتـ هدف با ،ایمحله اجتماعات مشارکت بر

 ,Rezazadeh & Selseleh] اندداشته نظر مد را شهروندان رفـاه
 توسعه به یابیدست یبرا یشهر  امروز جامعه در .[82 :2002

 نیب واسط حلقه و یشهر  عناصر نیتریادیبن محالت یشهر  داریپا

 :Khakpour et al, 2019] است شهروندان و یشهر  تیریمد
 آنبراساس  که است یفرآیند بیانگر ایمحله توسعه .[199

 استفاده و آوریجمع به قادر بالقوه صورت به اجتماع که ایسرمایه

 مردم زندگی کیفیت آنها کمک به تا یابدمی افزایش است، آنها از

 ;Sanaee et al, 2021: 140] بخشد بهبود را خویش
Sharpour, 2004: 289]. که ایمحله پایداری به دستیابی برای 

 بایستی ،است توسعه هایبرنامه در شهروندان مشارکت بر مبتنی

 شناخت طریق از محله سطح در سازیظرفیت کرد. سازیظرفیت

 رو این از .شودمی میسر آن در ثروم عوامل و اجتماعی سرمایه

 باز چگونگی و محله سطح در اجتماعی سرمایه میزان سنجش

 در شهروندان از گرفتن کمک منظوربه اجتماعی سرمایه تولید

 را اجتماعی سرمایه است. ضروری پایدار، توسعه به رسیدن

 عنصر تریناصلی کهمحلی  توسعه هایمشخصه از یکی توانمی

 تحرک .[Abbaszadeh, 2012] کرد تلقی است اجتماعی توسعه

 هایپایه توسعه و تقویت آنها، بین مساعی تشریک و هاگروه

 سطوح در نفس به اعتماد ایجاد (محله)، جامعه در دموکراسی

 حالتی ایجاد باالخره و محلی و بومی رهبران ازدیاد محلی، و فردی

 شود حل محله اعضای وسیله به اجتماعی مشکالت آن در که

[Javadzadeh & Alavi, 2016: 84, Nikpour, 2016: 
 در اسالمی متون در محله موضوع که کرد نشان خاطر باید .[138

 که شودمی مطرح آن به مربوط حقوق و همسایگی روابط غالب

 اجتماعی سرمایه به مربوط مقوالت از آنها از توجهی قابل بخش
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 ,Sanaee et al] گیردمی قرارتاکید  مورد امروز دنیای در که است
 و ای"محله هایظرفیت از "استفاده لزوم بنابراین .[140 :2021

 سطح در شهری" مدیریت گرانکنش و شهروندان نقش "بازتعریف

 ریزی"برنامه مفهوم شناختو همچنین  شهری هایمحله

 به و بوده ضروری محلی سطح در آن کارکردهای و مشارکتی"

 سطح در شهری مدیریت از جدید الگوی اجرای و گیریشکل

 Azimi] است کرده کمک محور محله مدیریت عنوان به محالت
Amoli & Ershadi Vahram, 2017: 21]. در زیادی محققان 

 محله یتیریمد نقش مختلفی هایجنبه به خود، هایپژوهش

 .اندپرداخته شهری مناطق یدار پای در محور

 
 یشهر  مناطق یدار یپا در محورمحله یتیریمد نقش حیطه در شدهانجام مطالعات )۱ جدول
 عنوان نتایج خالصه مرجع

[Pinnegar, 2012] و آلایده یشهر  توسعه و دهندهتشکیل عناصر طراحی، مفاهیم و توسعه 

 را اجتماعی و فیزیکی سازمان از وسیله یک عنوان به محله واحد نقش

 یریز برنامه فرآیند در مشارکت و محلی دموکراسی بهبود یبرا الایده چارچوبی

 است کرده معرفی مدار محله مشارکتی

 شهری مدیریت و یامحله یریز برنامه

[Hosseini et al, 2013] به شهروندانه عالق و مالکیت) (احساس مسکونی واحد تصرف نوع میان 

 و محله / شهر در سکونت یهاسال تعداد بین ،یشهر  مدیریت در مشارکت

 سن متغیر بین ،شهره توسع یریز برنامه و مدیریت در شهروندان مشارکت

 یهایگیر تصمیم و هایریز برنامه فرآیند در آنان مشارکت و شهروندان

 به آنان تمایل و شهروندان تحصیالت سطح میان ،شهره توسع مدیریت

 سطح و یشهر  مدیریت در شهروندان مشارکت میان شهر، امور در مشارکت

 احساس بهبود و ایجاد شهر)، یا ناحیه (محله، شهروندان اجتماعی همبستگی

 میزان و اجتماعی و عمومی امنیت احساس میزان افزایش مکانی، تعلق

 دارد. وجود مثبتی و معنادار ارتباط خود، زندگی از شهروند یمندرضایت

 مشارکت هتوسع بنیان بر شهری پایداری

 سبزوار) شهر موردی:ه (مطالع شهروندی

[Khajeh Shahkuhi et al, 2014] رضایت شامل؛ مستقل متغییرهای بین %٩٩ سطح در معناداری رابطه 

 شهری، مدیران به نسبت شهروندان اعتماد شهری، خدمات از شهروندان

 با شهروندان اجتماعی تعلق و شهر مدیریت هایبرنامه از شهروندان آگاهی

 .دارد وجود شهری) مدیریت امور در شهروندان (مشارکت وابسته متغیر

 حاشیه شهروندان مشارکت میزان بررسی

 شهری.مطالعه مدیریت در میانی شهرهای

 بابل شهر موردی:
 

[Piran et al, 2016] یزندگ تیفیک و عدالت ،کارآیی مشارکت، اعتماد، عامل ٥ هر شهروندان نظر از 

 محور محله یاجتماع ینهادها جادیا تحقق در ادیز طور به و %٥٠ یباال با

 .است رگذاریتاث

 نهادهای ایجاد بر ثروم عوامل شناسایی

 محالت؛ بهتر چه هر مدیریت در اجتماعی

 فردوسیه شهر در واقع محالت موردی: نمونه

 شهریار شهرستان -

[Bazi et al, 2017] دارد وجود معنادرای رابطه شهروندان مشارکت و محلی شورایاران عملکرد بین 

 محلی، شورایاران عملکرد تقویت و افزایش با گفت توانیم که یاگونه به

 افزایش نیز شهری مدیریت با مرتبط یهاتیفعال در شهروندان مشارکت میزان

  یافت. خواهد

 بر محلی شورایاران تأثیر و نقش ارزیابی

 مدیریت در شهروندان مشارکت افزایش

 شهر موردی: یمطالعه محور محله شهری

 گرگان

[Alaeddini & Pourmirghaffari, 2018] وجود یادیز هفاصل یشهر  خوب رواییحکم یهاآرمان و یکنون وضع انیم 

 به یمشارکت تیریمد به زرگنده آبادحسن همحل تیریمد لیتبد و دارد

  است. ازمندین یتر گسترده و ترقیعم داتیتمه

 ارزیابی تهران: در شورایاری و محله مدیریت

 زرگنده آبادحسن در شهری رواییحکم

[Maleki et al, 2018] همدان، شهر محالت در کارآیی و اثربخشی عدالت، شفافیت، هایشاخص 

  دارند. شهری رواییحکم مطلوبیت در را عملکرد میزان بیشترین

 مطلوب رواییحکم هایشاخص ارزیابی

 (مورد محورمحله مدیریت رویکرد با شهری

 )همدان شهر محالت شناسی:

[Musa Kazemi & Almasi 2019] گریکدی با تیفعال زانیم و یکارکرد نظر از مختلف محالت در محله یسراها 

  .هستند یمعنادار  تفاوت یدارا

 اهداف تحقق در محله یسراها نقش

 تهران کالنشهر ٧ منطقه در یشهر  تیریمد

[Abdolahzade Fard, 2020] نمایان بیشتر ،یامحله خرد یشهر  یفضاها در جدید یشهر  مشارکت روح 

 کرد. مدارمحله یشهر  مشارکت به تعبیر آن از توانمی آنچه ؛شودمی

 یشهر  توسعه نوعی ،یمحور  محله رویکرد

[Lia et al, 2020] و عمومی تمایل و آگاهی افزایش به نیاز چین شهری میراث مدیریت 

 هایچالش با مقابله برای ساکنان به بیشتر قدرت و مسئولیت دادن همچنین

 است کم مشارکت میزان حاضر حال در اما دارد، شهرنشینی سریع

 در شهری میراث مدیریت در جامعه مشارکت

 چین

[Benetti & Carvalho, 2021] برای کارآمد مکانیزم یافتن برای بزرگی چالش هنوز فاوالس در شهری طراحی 

 عمومی فضاهای به باز مناطق پایدار و موثر تبدیل و شهری خطرات مدیریت

 .دارد دموکراتیک

 برزیل: فاوالهای در شهری طراحی ریسک

 مدیریت و جمعی فضاهای مشارکت، پیوند

 اراضی
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 فاقد رانیا در یشهر  تیریمد كه است نیا یاساس مساله اما

 است شهروندان مشاركت بر یمبتن یشهر  یز یربرنامه ینهاد یالگو

[Razavi Alhashem & Musai, 2009: 164]. نظام همچنین 

 شدن کمتر سبب پایین) به باال از ریزیبرنامه( کشور در متمرکز

 متمرکز ریزیبرنامه در است. شده هامحله در شهروندان مشارکت

براساس  ریزیبرنامه باالی سطوح در منابع و امکانات شناسایی

 Masoumi] گیردمی انجام ترپایین سطوح در شده تهیه اطالعات
Eshkevari, 2008: 19] تاکید  و توجه دلیل همین به و

 سطوح بر دیگر زمان هر از بیش شهرها مدیریت و ریزیبرنامه

 است شده معطوف شهری زندگی ملموس ابعاد و ترپایین

[Fridman, 2007] حضور و محلی سطوح اهمیت تقویت، و 

 باگیری تصمیم عرصه در مدنی اجتماعی نهادهای و هاانجمن

 در آنها واقعی مشارکت و اعتماد شهروندان، نقش بر عمده تکیه

 از بسیاریتاکید  مورد روزمره اقدامات و هافعالیت عرصه

 این در .[Hajipour, 2006: 39] است گرفته قرار نظرانصاحب

 جمعیت با بلوچستان و سیستان استان شمال در زابل شهر میان

 خود سیاسی و استراتژیکی خاص شرایط به توجه با نفر)١٣٤٩٥٠(

 آن پی در و خشکسالی مرز، انسداد دلیل با اخیر هایسال در

 بر روز به روز شهر این شد موجبغیره  و روستاییان مهاجرت

 دهه یک طول در که طوری به شده افزوده آن فیزیکی توسعه

 رسیده هکتار۸۱/۲۷۸۶ به هکتار۵۲/۲۰۸۴ شهر مساحت گذشته

 بافت به شهر پیرامون روستاهای پیوستن با میان این در است.

 چندین و ۶ ناحیه و شده محسوس شهر افقی توسعه شهر اصلی

 ۲۶ و ناحیه ۶ از حاضر حال در زابل شهر شدند. اضافه شهر به محله

 ,Master plan of Zabol city] است شده تشکیل محله
 هایچالش با شهری مدیریت تا شد باعت موارد این همه .[2019

 ارتقا و یشهر  تیریمد در یساز تیظرف با لذا شوند. روهروب فراوانی

 نیا به یادیز حدود تا توانیم ایمحله امور در شهروندان مشاركت

 با یطیمح جادیا و هابیآس از كاستن یبرا آمد. فائق مشكالت

 یشهر  یهابرنامه در مشاركت به پرداختن شهروندان، خاطر شیآسا

 یتیریمد نقش پژوهش این در یاساس مساله است. مهم اریبس

 مشاركت بود. زابل شهر یاجتماع -یاقتصاد یدار پای در محورمحله

 شیافزا را آن یور بهره و هابرنامه یاجرا تیفیك مردم، هآگاهان

 جمله از هاسازمان بر هنگفت یهانهیهز لیتحم از و دهدیم

 مشارکت هایپتانسیل به توجه لذا .شودمی یر یجلوگ یشهردار 

 مشکالت از بسیاری گشایراه تواندمی شهر مدیریت امر در مردمی

 در سیستان مردم اجتماعی -فرهنگی پیشینه به توجه با زیرا باشد

 کرد. استفاده احسن نحو به پتانسیل این از توانمی مشارکت امر

 را امکان این زابل، شهر در محوری محله بر مبتنی یافتگیسازمان

 مختلف ابعاد اهالی، مشارکت و تواناسازی که سازدمی مهیا

 کرد. تقویت را اقتصادی) (اجتماعی، پایدار توسعه
 

 شناسیروش

 ۱۴۰۰ سال در تحلیلی -توصیفی رویکردی با کاربردی پژوهش این

 ).۱ (شکل بود زابل شهر شامل و شد انجام
 منظوربه پیمایشی نوع از و کاربردی هدف، نظر از پژوهش نوع

 یاجتماع -یاقتصاد یدار پای در محورمحله یتیریمد نقش بررسی

  شد. انجام زابل شهر

 الف) شد. استفاده آماری جامعه نوع دو از حاضر تحقیق در

 ۱۶۵۶۳۴( نمونه جامعه عنوان به زابل شهر در ساکن خانوارهای

 نییتع نفر ۳۸۳ کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم و خانوار)

براساس  که زابل شهر متخصصان و مدیران یآمار  جامعه ب) شد.

 انتخاب نمونه جامعه عنوان به نفر ۲۰ تعددمند هدف گیرینمونه

 میدانی-اسنادی روش به تحقیق نیاز مورد هایداده شد.

 شد. گردآوری )مشاهده ونامه پرسش(

های مديريت شاخص که بودنامه پرسش هاآوری دادهجمع ابزار

آموزش شهروندی در راستای همگونی تصمیمات در مشارکتی (

 هایسازمانتقویت ؛ توسعه محالت زابل برای ریزیبرنامه

 ریزیبرنامهتحقق ؛ غیردولتی و مشارکت بخش خصوصی و مردمی

میان سطوح مختلف  ریزیبرنامهتقسیم وظایف ؛ از پایین به باال

شرکت دادن مردم در نظارت بر سرنوشت گیری؛ تصمیممدیریت و 

ارتباط بین مردم و  برقراری؛ تمرکززدایی مدیریت شهری؛ خویش

ارتقا حس ها؛ طرحشهری، کاهش هزینه و زمان اجرای  هایطرح

تعلق به جامعه، مسئولیت و حقوق خود به عنوان عامالن فعال 

؛ افزایش سطح سوادها) و توسعه اجتماعی و اقتصادی (طرح

باال بردن ؛ دیگر به شهر زابل شهرهایبازگشت بستگان و آشنایان از 

 هایتواناییافزایش خودباوری در زمینه ؛ ن مردمسطح مشارکت بی

 همبستگی و ارتباط جمعی؛ افزایش مشارکت زنان خانواده؛ افراد

افزایش تحرک ؛ اجتماعی و اقتصادی هایشبکهافزایش ؛ بین افراد

؛ افزایش سرمایه اجتماعی؛ افزایش امنیت اجتماعی؛ جاییهو جاب

افزایش و ؛ شهروندان انسجام اجتماعی بین؛ افزایش امنیت افراد

تنوع ؛ اجتماعی هایآگاهیافزایش سطح ؛ بهبود روابط اجتماعی

تنوع منابع درآمدی در بخش ؛ منابع درآمدی در بخش صنعت

کارگاه تولید  اندازی؛ راهخوداتکایی از لحاظ مالی در شهر؛ خدمات

افزایش ؛ شغلی برای جوانان هایفرصتافزایش ؛ (کارآفرینی)

توسعه فرهنگ ؛ بخش خصوصی در شهر زابل گذاریسرمایه

 از استفاده با) افزایش قدرت خرید؛ کاهش بیکاریزایی؛ اشتغال

 در مطالعه، مورد منطقه با منطبق و پژوهش با مرتبط مقاالت

 ذکر قابل همچنین ).٣ و ٢ هایجدول( شد تدوین یسئواالت قالب

 و شد تایید متخصصان توسطنامه پرسش صوری روایی است

 کرونباخ آلفای آماره از هانامهپرسش پایایی تعیین منظوربه

 مشارکتی، مدیریتنامه پرسش برای )۸۱/۰( مقدار که شد استفاده

 )۷۵/۰( مقدار و اقتصادی توسعهنامه پرسش برای )۷۸/۰( مقدار

 برای کرونباخ آلفای نتایج آمد. دست به اجتماعینامه پرسش برای

 .است قبول قابل پایایی دهندهنشان هانامهپرسش

 زابل، شهر محالت میان از مطالعه مورد محالت انتخاب دلیل

 بود، اجرایی هایطرح و محله امور در محالت این فعال مشارکت

 شد. اخد شهرداری از آن اطالعات که
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 انجام SPSS 21افزار در نرم بخش چند در هاداده تحلیل فرآیند

 میزان بررسی به ،اینمونهتک T آزمون از استفاده با ابتدا در شد.

 ابعاد در زابل شهر محالت سطح در مشارکتی مدیریت اثرات

بررسی  منظوربه نیز ادامه در .شد پرداخته اقتصادی و اجتماعی

 اقتصادی و اجتماعی توسعه و مشارکتی مدیریت بین ارتباط

 .شد استفاده خطی چندگانه رگرسیون آزمون از زابل، شهری محالت

 محالت بندیرتبه به WASPAS مدل از استفاده با نیز نهایت در

 ابعاد در مشارکتی مدیریت از تاثیرپذیریبراساس  زابل شهری

  شد. پرداخته اجتماعی و اقتصادی

WASPAS برای که است چندمعیاره گیریتصمیم روش یک 

 استفاده داروزن جمع و داروزن ضرب مدل از بهینه گزینه انتخاب

 ارائه همکاران و زاواداسکاس توسط WASPAS تکنیک کند.می

 عنوان با خود مقاله در هاآن .[Zavadskas et al, 2016] شد

 انتخاب برای WASPAS تکنیک از استفاده با چندشاخصه ارزیابی

 یوزن دیتول کیتکن .کردند ارائه را تکنیک این بهینه درونی محیط

 هیپا بر آنگیری تصمیم سیماتر و قیدق ارسيب کیتکن کی

 اریبس مسائل نهیزم درگیری تصمیم یبرا و است ینیع هایداده

 بر دیتأک پژوهش نیا در اساس این رب دارد. کاربرد حساس

 کیتکن از استفاده با یگردشگر  یروستاها یبندتیاولو

WASPAS است [Portaheri et al, 2016: 115].
 

 
 نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه) ١شکل 

 

 هاافتهی

آمده در دستهای بهشهر زابل براساس ميانگين مدیریت مشارکتی

 .)٢قرار داشت (جدول وضعیت نامطلوب 

بین مدیریت مشارکتی و  ،رگرسیون چندگانه خطی براساس نتايج

توسعه اجتماعی و اقتصادی محالت شهری زابل، در سطح 

=ضريب ۷۶/۰داشت (رابطه معناداری وجود  ۹۹/۰اطمینان باالی 

آمده  ٣نتايج تحليل مدل رگرسيون در جدول . )p=۰۰۰۱/۰تعيين؛ 

 است. 

بین مدیریت مشارکتی و توسعه اجتماعی و اقتصادی در سطح 

شد محالت شهری زابل ارتباط معنادار و مثبتی مشاهده 

)۰۰۰۱/۰=p.(  به عبارتی زمانی که مدیریت مشارکتی در وضعیت

به همان نسبت وضعیت محالت شهر زابل در  قرار داشتخوبی 

مطلوب خواهد  )t=۳۴۲/۱( و اقتصادی )t=۴۵۶/۱( عد اجتماعیبُ 

اجتماعی و  یهاشاخصضرایب مدل رگرسیون  یهاآماره .بود

 . آمده است ۵و  ۴جداول  دراقتصادی در شهر زابل 
 

تاثیرپذیری از مدیریت براساس  از محالت شهری زابلرتبه هر یک 

با استفاده از مدل  مشارکتی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی

 . )۶شد (جدول سنجیده  WASPAS گیریتصمیم
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 زابل شهر در مشارکتی مدیریت وضعیت )٢ جدول
 معناداری T میانگین شاخص

 دامنه) ٢(
 ٩٥/٠ تفاوت اطمینان فاصل

 پایین باال

 ٣٢/٢ ٥٦/٢ ٠٠٠١/٠ ٣٣٤/٢٤ ٤٥/٢ زابل محالت توسعه جهت ریزیبرنامه در تصمیمات همگونی راستای در شهروندی آموزش
 ٧٨/٢ ٠٧/٣ ٠٠٠١/٠ ٣٣٤/٢٤ ٩٨/٢ غیردولتی و مشارکت بخش خصوصی و مردمی هایسازمانتقویت 

 ٤٣/٢ ٦٧/٢ ٠٠٠١/٠ ٣٣٧/٢٤ ٥٦/٢ از پایین به باال ریزیبرنامهتحقق 

 ٨١/٢ ٠٩/٣ ٠٠٠١/٠ ٤٣٢/٢٤ ٩٢/٢ گیریتصمیممیان سطوح مختلف مدیریت و  ریزیبرنامهتقسیم وظایف 

 ٥١/٢ ٧٨/٢ ٠٠٠١/٠ ٤٤٥/٢٤ ٦٧/٢ مردم در نظارت بر سرنوشت خویششرکت دادن 

 ٥١/٢ ٧٢/٢ ٠٠٠١/٠ ٣٣٩/٢٤ ٦١/٢ تمرکززدایی مدیریت شهری

 ٢١/٢ ٤٥/٢ ٠٠٠١/٠ ٢١٣/٢٤ ٣٤/٢ هاطرحشهری، کاهش هزینه و زمان اجرای  هایطرحبرقراری ارتباط بین مردم و 

 ٤٣/٢ ٦٧/٢ ٠٠٠١/٠ ٣٥٣/٢٤ ٥٥/٢ هاطرحارتقای حس تعلق به جامعه، مسئولیت و حقوق خود به عنوان عامالن فعال 

 
 زابل شهری محالت اقتصادی و اجتماعی توسعه و مشارکتی مدیریت بین رگرسیونی مدل واریانس تحلیل )۳ جدول

 معناداری سطح F مقدار مربعات میانگین آزادی درجه مربعات مجموع مدل

 ٠٠٠١/٠ ٣٤٢/٥٥ ٤٤٥/٢٥ ١ ٣٣٤/٤٥ رگرسیون
 ٠٣٤/٠ ٣٨٢ ٣٥٦/٤١ ماندهباقی

 ٤٧٩/٢٥ ٣٨٣ ٦٩/٨٦ مجموع

 
 مشارکتی مدیریت برتاکید  با اجتماعی یهاشاخص رگرسیونی مدل ضرایب هایآماره )۴ جدول

 شده استاندارد ضرایب غیراستاندارد ضرایب شاخص

 بتا

 معناداری سطح T مقدار

B استاندارد خطای 

 ٠٠٠١/٠ ۷۵۴/۱۱ ۱۴۵/۰ ۰۶۷/۰ ۱۲۳/۰ افزایش سطح سواد
 ٠٠٠١/٠ ۶۶۷/۱۱ ۱۵۳/۰ ۰۵۵/۰ ۱۳۴/۰ دیگر به شهر زابل شهرهایبازگشت بستگان و آشنایان از 

 ٠٠٠١/٠ ۷۶۵/۱۱ ۱۶۷/۰ ۰۶۷/۰ ۱۴۵/۰ باال بردن سطح مشارکت بین مردم
 ٠٠٠١/٠ ۵۶۴/۱۱ ۱۷۵/۰ ۰۶۶/۰ ۱۹۸/۰ افراد هایتواناییافزایش خودباوری در زمینه 

 ٠٠٠١/٠ ۵۵۶/۱۱ ۱۸۸/۰ ۰۷۲/۰ ۱۶۶/۰ افزایش مشارکت زنان خانواده
 ٠٠٠١/٠ ۴۳۲/۱۱ ۲۱۰/۰ ۰۵۵/۰ ۲۳۱/۰ همبستگی و ارتباط جمعی بین افراد

 ٠٠٠١/٠ ۵۵۴/۱۱ ۱۴۳/۰ ۰۶۲/۰ ۱۸۹/۰ اجتماعی و اقتصادی هایشبکهافزایش 
 ٠٠٠١/٠ ۵۱۲/۱۱ ۱۵۵/۰ ۰۸۷/۰ ۱۵۶/۰ میان زنان زابلیجایی هافزایش تحرک و جاب

 ٠٠٠١/٠ ۶۵۴/۱۱ ۱۷۸/۰ ۰۷۲/۰ ۱۹۸/۰ افزایش امنیت اجتماعی
 ٠٠٠١/٠ ۵۵۴/۱۱ ۱۴۳/۰ ۰۷۶/۰ ۱۵۵/۰ افزایش سرمایه اجتماعی

 ٠٠٠١/٠ ۳۴۵/۱۱ ۱۴۴/۰ ۰۷۶/۰ ۱۲۳/۰ افزایش امنیت افراد
 ٠٠٠١/٠ ۴۴۵/۱۱ ۱۶۶/۰ ۰۷۸/۰ ۱۶۵/۰ انسجام اجتماعی بین شهروندان
 ٠٠٠١/٠ ۴۵۳/۱۱ ۱۵۴/۰ ۰۷۹/۰ ۱۸۷/۰ افزایش و بهبود روابط اجتماعی

 ٠٠٠١/٠ ۲۳۳/۱۱ ۱۴۳/۰ ۰۸۱/۰ ۱۵۴/۰ اجتماعی هایآگاهیافزایش 
 

 مشارکتی مدیریت برتاکید  با اقتصادی یهاشاخص رگرسیونی مدل ضرایب هایآماره )۵ جدول

 شده ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد شاخص

 بتا

 سطح معناداری Tمقدار 

B خطای استاندارد 

 ٠٠٠١/٠ ۷۵۴/۱۱ ۱۳۴/۰ ۰۶۶/۰ ۱۴۵/۰ تنوع منابع درآمدی در بخش صنعت
 ٠٠٠١/٠ ۵۶۴/۱۱ ۱۵۵/۰ ۰۶۳/۰ ۱۵۳/۰ تنوع منابع درآمدی در بخش خدمات

 ٠٠٠١/٠ ۵۵۶/۱۱ ۱۴۳/۰ ۰۷۵/۰ ۱۲۳/۰ خوداتکایی از لحاظ مالی در شهر
 ٠٠٠١/٠ ۴۳۲/۱۱ ۱۵۴/۰ ۰۶۷/۰ ۱۴۴/۰ کارگاه تولید (کارآفرینی) اندازیراه

 ٠٠٠١/٠ ۵۵۴/۱۱ ۱۵۴/۰ ۰۶۲/۰ ۱۳۳/۰ امنیت شغلی
 ٠٠٠١/٠ ۵۱۲/۱۱ ۱۴۳/۰ ۰۶۹/۰ ۱۶۵/۰ شغلی برای جوانان هایفرصتافزایش 
 ٠٠٠١/٠ ۶۵۴/۱۱ ۱۴۳/۰ ۰۶۱/۰ ۱۳۴/۰ بخش خصوصی در شهر زابل گذاریسرمایهافزایش 

 ٠٠٠١/٠ ۵۵۴/۱۱ ۱۴۳/۰ ۰۵۸/۰ ۱۵۶/۰ زاییاشتغالتوسعه فرهنگ 
 ٠٠٠١/٠ ۳۴۵/۱۱ ۱۴۳/۰ ۰۵۴/۰ ۱۷۴/۰ کاهش بیکاری

 ٠٠٠١/٠ ۴۴۵/۱۱ ۱۴۳/۰ ۰۵۷/۰ ۱۶۶/۰ افزایش قدرت خرید
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و اجتماعی  اقتصادی دابعا در زابل شهری محالت بندیرتبه )۶ جدول

)۹۸۹/۰=λ( 
 رتبه اجتماعی Qi رتبه اقتصادی Qi همحل

١١ ۱۲۳/۳ ۱۱ ۱۵۶/۳ ۱۳ 

١٢ ۲۳۴/۳ ۹ ۲۷۸/۳ ۹ 

١٣ ۲۵۶/۳ ۸ ۳۰۴/۳ ۷ 

١٤ ۳۴۵/۳ ۷ ۳۰۲/۳ ۸ 

١٦ ۲۳۱/۳ ۹ ۲۵۴/۳ ۱۱ 

١٧ ۴۴۵/۳ ۱ ۴۶۵/۳ ۱ 

١٨ ۴۲۳/۳ ۴ ۳۲۱/۳ ۵ 

١٩ ۴۳۲/۳ ۳ ۳۵۶/۳ ۳ 

٢٠ ۴۴۳/۳ ۲ ۴۳۱/۳ ۲ 

٢٤ ۴۱۲/۳ ۵ ۳۴۲/۳ ۴ 

٢٥ ۳۵۶/۳ ۶ ۳۱۲/۳ ۶ 

٣٢ ۲۳۱/۳ ۹ ۲۶۵/۳ ۱۰ 

٣٣ ۱۵۴/۳ ۱۰ ۱۹۸/۳ ۱۲ 

 

 اقتصادی عدبُ  در داد که نشان WASPAS گیریتصمیم مدل نتایج

 وزن مقدار با ١١ محله و باالترین ،٤٤٥/٣ وزن مقدار با ١٧ محله

 شامل را مشارکتی مدیریت از تاثیرپذیری میزان ترینپایین ،١٢٣/٣

 و باالترین ٦٥/٣ وزن مقدار با ١٧ محله نیز اجتماعی عدبُ  در شد.

 تاثیرپذیری میزان ترینپایین ١٥٦/٣ وزن مقدار با ١١ شماره محله

 شد. شامل را مشارکتی مدیریت از

 

 بحث

 یدار پای در محورمحله یتیریمد نقش هدف با حاضر پژوهش

 دست به نتایج طبق پذیرفت. انجام زابل شهر یاجتماع -یاقتصاد

 محالت سطح در مشارکتی مدیریت وضعیت که شد مشخص آمده

 طرف از هم و مردم طرف از هم پدیده این بود، نامطلوب زابل شهر

 مورد در است. جانبه دو صورت به شهرداری جمله از شهری مدیران

 به شده باعث جمعیت، رشد به توجه با زابل شهر گفت باید اول

 یک دارای و رفته بین از شهر این بومی و خاص هایسنت مرور

 هایشبکه آن در که شود ایذره حتی یا فرهنگی چند بافت

 مراتب به خویشاوندی) و خانواده حد (در گروهیدرون اجتماعی

 مدیریت برای موضوع این و است گروهیبرون هایشبکه از ترقوی

 عدم دیگر سوی زا .بود مضر بسیار محالت سطح در مشارکتی

 و مشارکتی تصور نداشتن و شهرداری به زابلی شهروندان اعتماد

 مشارکت پذیرش عدم با همراه جمعی منافع بر فردی منافع برتری

 موانع و مشکالت از شهری هایسازمان دیگر و شهرداری جانب از

 محسوب زابل شهر در مشارکتی مدیریت گیریشکل برای بزرگ

 ساختار .شودمی مربوط شهرداری خود به دوم مورد .شودمی

 برابر در عمدتاً  و است منقبض و متمرکز زابل شهر مدیریتی

 امر این .دهدمی نشان مقاومت خود از حدودی تا جدید تحوالت

 به نسبت پذیریمسئولیت و پاسخگویی عدم نوعی شد موجب

 بدنه از عظیمی بخش دلیل همین به .آید وجود به شهروندان

 خودباوری و توانمندسازی و مشارکت به نسبت زابل شهر مدیریتی

 تصور مدیران از برخی لذا ندارد، کافی اطالعات زابلی شهروندان

 آنان مدیریتی کارآیی شهری، امور در مردم دخالت با که کنندمی

 واگذار مردم به را شهر امور اداره اینکه از و رودمی سئوال زیر

 که نمود مطرح توانمی ،دیگر عبارت به .کنندمی امنتاع نمایند

 زابل شهرداری جمله از شهری هایسازمان بدنه در مشارکت بحث

 دیگر سوی از دارد. تبلیغاتی و شعاری جنبه تنها و نشده نهادینه

 جمله از شهری هایطرح به مربوط اجرایی مقررات و قوانین

 اجراکنندگان و طراحان بین مشارکتی با رابطه در غیره و بازآفرینی

 ۴ جدول مطابق اهمیت قابل موارد دیگر از .نشد مشاهده هاطرح

 بود. شهری هایطرح و مردم بین ارتباط برقراری ،هایافته بخش در

 و سیستان استان در مختلفی هایطرح اخیر هایسال طی

 از بسیاری در ولی شد انجام زابل شهر مخصوصاً  و بلوچستان

 هایسازمان و مردم بین گرفته صورت هایپروژه و هاطرح

 در مردم مشارکت که حالی در نشد، برقرار ارتباط هاطرح اجراکننده

 تعلق حس و آنها اعتماد جلب به منجر هاطرح اجرای اولیه مراحل

 مرحله در واقع در شد. خواهد شانمحله هایطرح به نسبت

 بسیار خدمات شرح در زابل مردم جایگاه طرح تولید و شناخت

 و خدمات شرح هایضعف ترینعمده از امر این است. ضعیف

 همچنین شد. محسوب شانمحله به نسبت تعلق حس در کاهش

 زابل، شهر هایمحله در مشارکتی مدیریت هایضعف از دیگر یکی

 و ضرورت فواید، از غیرمتخصصین نیز و متخصصین آگاهی عدم

 تحقق هایروش و ابزار و مشارکت نحوه است. مشارکت چگونگی

 طراحان ،ریزانبرنامه شامل باید آموزش ایندارد؛  آموزش به نیاز آن

 و متخصص بین دوجانبه ارتباط بستر تا شود مردم عموم نیز و

 کافی انگیزه ایجاد و مشارکت ضرورت د.شو فراهم کننده استفاده

 محیط ساخت در تواندمی که تاثیری از فرد آگاهی و مشارکت برای

 سویی از باشد. مفید راستا این در تواندمی باشد داشته خود محله

 در موجود هایبرنامه و هاطرح با رابطه در درست رسانیاطالع دیگر

 و هابرنامه بهتر هرچه پیشبرد به تواندمی نیز خود محله

  نماید. کمک ساکنین درگیرسازی

 تواننمی نامطلوب مشارکتی مدیریت باداد که  نشان نتایج سایر

 زابل شهر در محالت سطح در اقتصادی و اجتماعی توسعه انتظار

 است آن از حاکی هاداده تحلیل از برآمده نتایج باشیم. داشته را

 از شهروندان مشارکت که است ذکر قابل اجتماعی عدبُ  درکه 

 را مشارکت این از مثالی و بوده عام و خاص زبانزد قبل یهاسال

 این از یانمونه توانینم که برد نام حشرها بحث در توانیم

 مشارکت بنابراین زد؛ مثال خاورمیانه سرزمین در را مشارکت

 سابقه ولیکن بود نخواهد و نیست پوشیده کسی بر زابل شهروندان

 مشارکت است نحوی به زابل یهامحله طراحی و شهری مدیریت

 به نسبت شهری مدیران اغلب و مانده مغفول شهری مدیریت در

 همبستگی و انسجام عدم آن دنبال به و هستند بیگانه موضع این

 سرمایه کاهش افراد، یهاییتوانا در خودباوری کاهش افراد، بین

 کاهش زنان، مشارکت کاهش اجتماعی، روابط کاهش اجتماعی،

  دارد. دنبال به راغیره  و اجتماعی و اقتصادی یهاشبکه
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 گرفته، صورت شهری یهاطرح از بسیاری در نیز اقتصادی عدبُ  در

 وضعیت غیره و غیرعامل پدافند و بازآفرینی یهاطرح جمله از

 لحاظ زابل شهر محالت در ساکن افراد از بسیاری درصد اقتصادی

 اغلب گرفته صورت میدانی یدهایبازد و مشاهدات در .نشد

 (بنایی، روزمزد شغل دارای زابل شهر نینشهیحاش محالت ساکنین

 کارگران همچنین شهرداری) روزمزد کارگران ساختمان، نقاشی

 محل که هستند صنایع دیگر و کاریتراش و یگر ختهیر یهاکارگاه

 اطراف یشهرها ماهر) نیمه (اغلب روزمزد کارگران از بسیاری کار

 را سال از ماه چند ساکنین این اغلب دیگر سوی از و است زابل

 وضعیت از استثنا بدون ساکنین این از بسیاری عده لذا و بیکارند

 در اگر که صورتی در ،اندنموده نارضایتی ابراز خود اقتصادی و مالی

 در درآمدی منابع تنوع ،شدیم لحاظ مشارکتی رویکرد هاطرح این

 یهاجوان برای شغلی یهافرصت افزایش خدمات، بخش

 برای را غیره و شغلی امنیت و کار جویای افراد و کردهلیتحص

  .شدیم فراهم زابل شهر ساکنین

 میزان به توجه با شهری محالت یبندرتبه نتایج نهایت در

 یاجتماع و یاقتصاد ابعاد در یمشارکت تیریمد از یر یرپذیتاث

 مدیریت از تاثیرپذیری میزان باالترین ۱۷ محله داد که نشان

 مطابق واقع در است. داده اختصاص خود به ابعاد این در مشارکتی

 به نسبت ۲۵ و ۲۴ ،۲۰ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۷ محالت آمده دست به نتایج

 مدیریت از را تاثیرپذیری میزان بیشترین شهری محالت سایر

 این .اندداده اختصاص خود به مطالعه مورد ابعاد در مشارکتی

 شامل که اندگرفته قرار شهر تاریخی و مرکزی بخش در محالت

 و فرهنگ خیابان فردوسی، خیابان و (ره)خمینی امام یهاابانیخ

 آن مرکزیت که است سابق) یهایرجندیب (خیابان نیمروز خیابان

 جنوب سمت از که است شهربانی چهارراه و )۴۱ خمینی (امام بازار

 شروع خمینی امام خیابان و ییرجا شهید خیابان تقاطع از

 سمت در شهدا خیابان با خمینی امام خیابان تقاطع تا و شودیم

 خیابان تقاطع برگیرنده در نیز غرب سمت در و داشت ادامه شمال

 این بر دارد. ادامه شهرداری فلکه تا فرودسی خیابان با باقری شهید

 عنوان به است محالت این شامل که مرکزی بخش اساس

 اقتصادی توسعه و رشد مراحل هویت، نشانگر زابل، شهر خاستگاه

 یهاتیفعال تجمیع و تمرکز محل و است زابل شهر اجتماعی و

 .شودیم قلمداد اجتماعی تعامالت فرهنگی و اداری، تجاری،

 تواندیم مشارکتی مدیریت زمینه در اقدام گونه هر بنابراین

 داشته همراه به اجتماعی و اقتصادی ابعاد در مطلوبی تاثیرات

  باشد.

 پورمیرغفاری و عالءالدینی پژوهش نتایج با پژوهش نتایج

[Alaeddini & Pourmirghaffari, 2018] دارد. همسویی 

 یهاآرمان و یکنون وضع انیم پژوهش این یهاافتهیبراساس 

 تیریمد لیتبد و دارد وجود یادیز هفاصل یشهر  خوب رواییحکم

 ترقیعم داتیتمه به یمشارکت تیریمد به زرگنده آبادحسن همحل

 همکاران و لیا پژوهش نتایج با نتایج است. ازمندین یتر گسترده و

[Lia et al, 2020]، میراث مدیریت دادند نشان که دارد یهمسوی 

 همچنین و عمومی تمایل و آگاهی افزایش به نیاز چین شهری

 با مقابله برای ساکنان به بیشتر قدرت و مسئولیت دادن

 مشارکت میزانذحاضر  حال در اما دارد شهرنشینی سریع هایچالش

 Benetti] کاروالهو و بنتی یهاافتهی با پژوهش نتایج .است کم
& Carvalho, 2021] فاوالس در شهری طراحی دادند نشان که 

 مدیریت برای کارآمد مکانیزم یافتن برای بزرگی چالش هنوز

 فضاهای به باز مناطق پایدار و موثر تبدیل و شهری خطرات

  دارد. همسویی ،دارد دموکراتیک عمومی

 نیز ذیل یراهکارها آمده دست به نتایج راستای در نهایت در

 شد: پیشنهاد

 تقسیم و زابل شهری مدیریت نظام ارتقا و اصالح با •

 دادن دخالت و مدیریتی مختلف سطوح میان یز یربرنامه وظایف

 مدیریت تقویت به دارند دخالت شهری حیات در که ییروهاین همه

 و ییتمرکززدا با دیگر سوی از .پرداخت محالت سطح در مشارکتی

 یهاسازمان از یر یگمیتصم و یز یربرنامه اختیارات و قدرت انتقال

 در مهمی گامی نهاد مردم یهاسازمان به شهرداری جمله از شهری

 که است طریق این از واقع در برداشت. مدیریتی نظام بهبود برای

 محل هر واقعی امکانات و ازهاین با یز یربرنامه یهاروش و اهداف

 اجرایی یروندها و یز یربرنامه یروندها میان و ابدییم انطباق

  .دشویم برقرار نیر وحدت و هماهنگی
 یهاشرکت قالب در نهاد مردم یهاشرکت تشکیل •

 منافع اعضا برای هم و بوده مشارکت متضمن هم که تعاونی

 است. مردمی مشارکت بهینه حل راه بردارد، در را خدماتی و مادی

 و مقررات قانونی، موانع با جدید ساختار طبیعی طور به

 ییهاسازمان مدیریت و یز یربرنامه یهاروش فنی، یاستانداردها

 قوانین اصالح با شد. خواهد مواجهه غیره و شهرداری جمله از

 جدید ساختار نفع به هایشهردار  ساختار اصالح و موجود موضوعی

 محور، محله یهایاستراتژ  چارچوب در جدید ساختار رودیم انتظار

 محالت، قالب در را زابل شهر ساختارها محور، تخصص محور، شهر

 فراهم شایسته گاهسکونت امروزی شهروندان برای و کرده بازآفرینی

  نمایند.
 تجدید با باید زابل شهر دیگر یهاسازمان و شهرداری •

 و زیربرنامه طراح، جایگاه شهروندان، با خود روابط اصالح و ساختار

 اجرایی عملیات و نمایند حفظ خود برای را شهری خدمات مجری

 اجرای ناظر خود و نمایند واگذار مشارکتی ینهادها دیگر به را

 یهاطرح اجرایی عملیات حوزه از باید آنها واقع در باشند. هاطرح

 نهاد مردم یساختارها به اجرایی امور کلیه و آمده بیرون شهری

  نمایند. واگذار
 

 یر یگجهینت

 بلزا شهر مطالعه مورد محالت در مشارکتی مدیریت وضعیت

 تیریمد از محالت این یر یرپذیتاث میزان شد. ارزیابی نامطلوب

 همین از .است کم بسیار یاجتماع و یاقتصاد ابعاد در یمشارکت

 یساز تیظرف با که است ضروری بحث مورد ابعاد از یک هر در رو
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 تا ایمحله امور در شهروندان مشاركت ارتقا و یشهر  تیریمد در

 مدیریت برتاکید  با زابل شهر وضعیت به مربوط هایچالش حدی

 شود. حل مشارکتی
 

 .ندارد وجود گزارش برای موردی :قدردانی و تشکر
 .ندارد وجود گزارش برای موردی :اخالقی هایتاییدیه

 به اول نویسنده دکتری رساله از مستخرج مقاله این :منافع تعارض

 زاهدان آزاد دانشگاه در سوم نویسنده مشاوره و دوم نویسنده راهنمایی

 است.
 پژوهشگر ،اول) (نویسنده یعبداله داود دیس :نویسندگان سهم

 ،دوم) (نویسنده رضازاده حافظ معصومه ؛)%٥٠( بحث اصلی/نگارنده

 شناسروش ،سوم) (نویسنده بستانی کریمیان مریم ؛)%٢٥( شناسروش

)٢٥%(. 
 است. شده انجام نویسندگان شخصی هزینه با پژوهش این :مالی منابع
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