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Abstract 
 

 
Background and Aim: Today, development is a concern of many countries with the aim of 

improving the quality of human life. In order to achieve the desired development pattern or the 

correct use of resources and opportunities and the fair distribution of facilities, people's participation 

is the main and pivotal strategy.Accordingly, the present study examines and evaluates the 

feasibility of indicators of active public participation in line with the Islamic-Iranian model of 

progress.  

Methods: The type of applied-comparative research and research method is content analysis and 

library and field information methods have been used in conducting research. In the field method, a 

questionnaire technique was used to collect information. The statistical population of the study 

includes 50 elites and available experts. SPSS statistical software and one-sample t-test and 

Kruskal-Wallis statistical tests were used to analyze the questionnaire data and also the SWOT 

strategic model was used to determine strengths, weaknesses, opportunities, and threats.  

Findings and Conclusion: The results of t-test showed that there is a significant relationship 

between the independent variables studied in the present study and the feasibility of the Islamic-

Iranian model of progress. Therefore, the studied independent variables affect the feasibility of the 

model. Also, the results of Kruskal-Wallis test have shown that the tendency of people to participate 

in relation to the indicators and variables measured in order to achieve the model is in a favorable 

position. The results of the SWOT model in relation to the status of the pattern as well as the 

scoring of the relevant factors indicate the choice of offensive strategy in the direction of action. 
 

Keywords: Participation, Sustainable Development, Islamic-Iranian Model,Planning, 

Progress. 
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 چکیده

امروزه توسعه دغدغه خاطر بسیاری از کشورهاست که هدف آن بهبود بخشیدن به شرایط کیفی زندگی انسان است. : زمینه و هدف

راهکار اصلی و ها و توزیع عادالنه امکانات، مشارکت مردم برای رسیدن به الگوی توسعه مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصت

های مشارکت فعال مردمی در پذیری شاخصبه بررسی و ارزیابی میزان تحقق پژوهش حاضربر این اساس رود. محوری به شمار می

  پردازد.ایرانی پیشرفت می -راستای الگوی اسالمی

ای و میدانی در انجام محتوا است و از روش اطالعات کتابخانهتطبیقی و روش پژوهش، تحلیل  -نوع پژوهش کاربردی روش بررسی:

آوری اطالعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در روش میدانی از تکنیک پرسشنامه جهت جمعپژوهش استفاده شده است. 

و  SPSSافزار آماری ز نرمهای پرسشنامه اباشد. جهت تجزیه و تحلیل دادهنفر از نخبگان و کارشناسان در دسترس می 05شامل

ها و تهدیدها از مدل و همچنین جهت تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت کروسکال والیسای و تک نمونه Tهای آماری آزمون

 استفاده شده است.  SWOTاستراتژیک 

مستقل مورد مطالعه در نشان داده است که یک رابطه معناداری بین متغیرهای  tنتایج حاصل از آزمون  یافته ها و نتیجه گیری:

پذیری الگو ایرانی پیشرفت وجود دارد. بنابراین متغیرهای مستقل مورد مطالعه بر تحقق -پذیری الگوی اسالمیپژوهش حاضر و تحقق

های و والیس نیز نشان داده که تمایل مردم به مشارکت در ارتباط با شاخصباشند. همچنین نتایج آزمون کروسکالاثرگذار می

در ارتباط با مدل سوات نتایج بدست آمده از  پذیری الگو از وضعیت مطلوبی برخوردار است.رهای مورد سنجش در جهت تحققمتغی

 دهی عوامل مربوطه نشان دهنده انتخاب استراتژی تهاجمی در جهت اقدام است.وضعیت تحقق الگو و همچنین نمره
 

 

 .ریزی، پیشرفتمهایرانی، برنا -مشارکت، توسعه پایدار، الگوی اسالمی کلید واژه ها:
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 هألمقدمه و بیان مس
به پیروی از آن، توسعه شهرهای کوچک و  های عصر ما شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها ویکی از ویژگی 

کرده است اما قرن بیستم نیمی از ، از هر هشت نفر تنها یک نفر در مناطق شهری زندگی می1055بزرگ است تا سال 

 (. 0031300کنند )حسینی و همکاران،و سوم آن در جهان سوم زندگی میجمعیت جهان شهرنشین شده است که د

ها با یکدیگر شده ی دومین انقالب در فرهنگ انسان، سبب دگرگونی در روابط متقابل انسانهرنشینی به منزلهش

-دیگر ویژگی(. از سوی 00731300چشمه و همکاران،دهکند )محمدیبرداری از محیط را تشدید میاست که افزایش بهره

 (. 431300های جوامع شهری امروز، سبب ناپایداری محیط طبیعی و مصنوعی شده است )دهداری و همکاران،

های جدید و تغییرات حاصل شده در عادات و الگوی مصرف از یک جمعیت، توسعة شهرنشینی، ظهور تکنولوژی

بوجود آوردن انواع مشکالت پیچیده در کیفیت زندگی سو و محدودیت در استفاده از منابع طبیعی از سوی دیگر عالوه بر 

نژاد، پور و عباسمحیطی شده است )نورمندیهای اجتماعی، اقتصادی و در نهایت زیستانسان، موجب بروز انواع ناسازگاری

طه متعادل و برداری مناسب از منابع و ایجاد رابمنظور بهره(. از این رو، دستیابی به توسعه پایدار شهری به130، 1300

3 1304باغ و ملکی، باشد )دامنریزان و مدیران توسعه شهری میمتوازن میان انسان، اجتماع و طبیعت، هدف نهایی برنامه

40 .) 

تر کردن بخشامروزه توسعه دغدغه خاطر بسیاری از کشورهاست. به زبان ساده، توسعه چیزی جز مقؤله رضایت

(. توسعه پایدار حالت تعادل و توازن میان ابعاد مختلف توسعه 3105 1300کاران، وضعیت زندگی مردم نیست )شیخی و هم

(. برای رسیدن به 340 1304باغ و ملکی، است که هدف آن بهبود بخشیدن به شرایط کیفی زندگی انسان است )دامن

کت مردم راهکار اصلی و محوری ها و توزیع عادالنه امکانات، مشارالگوی توسعه مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصت

 (.34 1303شاهکوهی و همکاران، رود )خواجهبه شمار می

ای به رویکرد ی شهری توجه فزایندههای توسعه و همچنین توسعهمیالدی به بعد در برنامه 1085ی از دهه

ی های سازندهنبه یگانجای شهری مشارکت همهی توسعهای که رکن اصلی پروژهمشارکتی صورت گرفته است؛ به گونه

 (.1388؛ به نقل از زیاری و همکاران، 380 1303باشد )یغفوری و همکاران، ی شهری میجامعه

های بنیادین، مشارکت وسیع مردم نقش مردم برای پیشبرد اهداف بسیار مهم است و در واقع یکی از پیش شرط

 (.366 1300ناب و همکاران، گیری است )ویسیدر تصمیم

اند، به های ارزشمندی که در طول سالیان دراز به دست آوردهریزان و طراحان و مسئوالن شهری با تجربهمهبرنا

ریزی برای مردم کاری غیر واقعی، غیر مفید و در بعضی اوقات مولد اند که بدون حضور مردم، برنامهاین مطلب پی برده

های شهروندان ها و نگرشهری، جز با شناختن نیازها، خواستهها است. بدین ترتیب در جهان معاصر، حل مسائل شبحران

 (. 34 1305وند و اکبرپورسراسکانرود،امکان پذیر نیست )سهیلی

ریزی و شهرسازی، امری است که امروزه در های اجتماعی و از جمله برنامهمشارکت مردم در تمامی فعالیت

گردد. برای تقویت و گسترش امر مشارکت بر اهمیت آن افزوده میتمامی جوامع مورد پذیرش قرار گرفته و روز به روز 

 (. 34 1304ریزی، شناخت عوامل مؤثر بر این امر ضروری است )کومه،مردم در برنامه

سازی الگوی توسعه بنابراین با توجه به اهمیت و نقش مشارکت شهروندان و لزوم توجه به آن در زمینه پیاده

 -مشارکت فعال مردمی در راستای الگوی اسالمیهای پذیری شاخصتحلیل میزان تحققرسی و پایدار، پژوهش حاضر به بر

 پردازد.ایرانی پیشرفت می
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 های پژوهشسؤالاهداف و 

ویژه با شکل و کارکردی که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران دارد، امروزه تداوم رشد شهرنشینی، به

-مندی پایدار از محیطی است. برای حفظ پایداری اکوسیستم شهری، وظیفه انسان بهرههشداری بر ناپایداری شهرنشین

سازی بستری مناسب جهت بنابراین فراهممحیطی در شهرهاست. های زیستزیست شهری و پیشگیری از انواع آالینده

باشد. در ری الزم و ضروری میویژه توسعه شهریزی و توسعه بهمحیطی در فرآیند برنامهارزیابی و سنجش پایداری زیست

مورد و بیهوده خواهد بود )عمادالدین و ویژه در شهرها، بحثی بیواقع بدون وجود چنین بستری، بحث توسعه پایدار به

 (.34 1306همکاران، 

ایرانی پیشرفت، به بررسی و ارزیابی  -براین اساس، پژوهش حاضر تالش دارد با توجه به سند الگوی اسالمی

ایرانی پیشرفت بپردازد. در این ارتباط با  -مشارکت فعال مردمی در راستای الگوی اسالمیهای پذیری شاخصتحققمیزان 

توان به سوال اصلی پژوهش اشاره کرد که3 شود که در این میان میتوجه به موضوع پژوهش سؤاالت مختلفی مطرح می

 اند؟ایرانی پیشرفت کدام -الگوی اسالمی استایمشارکت فعال مردمی در رهای شاخصپذیری تحقق راهکارهای

 

 مبانی نظری
های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که هدف آن بهبود مستمر توسعه، فرآیندی جامع از فعالیت

 & Attfieldآید )زندگی جمعیت بوده و فعالیت، آزادی، مشارکت و توزیع عادالنة منافع از ارکان اساسی آن به شمار می

Wikins,1992: 94 .) 

 است مبهم و پیچیده ذاتاً و کندمی بحث سیاسی نظر از هم و تئوری از نظر هم که است مفهومی توسعه

(Thomas,2004,1-2.) 

توان آن را در بهبود دراز مدت سالمت اجتماعی و اکولوزیکی جوامع انسانی توسعه در واقع مفهومی است که می 

  (.Wheeler,1999:3اشد جستجو کرد )بکه نمود بارز آن شهرها می

-ترین مسایل در محافل دانشگاهی و برنامهبه عنوان یکی از مهم« توسعه»از پایان جنگ جهانی دوم به این سو 

اند. غالب کشورها به بازنگری وضعیت خود در این خصوص پرداخته 1005ریزی کشورها مطرح بوده، به نحوی که در دهه 

گیری از الگوهای خاص مبادرت به تعیین درجه هایی چند و با بهرهتوسعه با استفاده از شاخص نهادهای مرتبط با امر

 (.3101 1303اند )عبدلی و همکاران،یافتگی اقتصادی، اجتماعی کشورها نمودهتوسعه

 توسعه فرآیندی پیچیده و چندبعدی و مستلزم اعمال تغییرات در ساخت اجتماعی، طرز تلقی مردم و نهادهای

(. بر پایه 386 1304زرگر و همکاران،ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر است )هادیزاده

های الزم یافتگی یک جامعه وجود امکانات و سرانههای مختلف پاردایم توسعه، عالوه بر اینکه شرط الزم برای توسعهمؤلفه

غیره است، شرط کافی برای تحقق یافتن توسعه در یک جامعه توزیع عادالنه آن در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و 

 (. 3144 1300شود )رئیسی و رئیسی، شهرهای ایران خالً این مهم دیده میامکانات است که در اغلب کالن

را در پی اجتماعی، نابرابری نواحی جغرافیا  -های زیستی و توسعه اقتصادیتمرکز نامعقول و نامناسب در عرصه

توان یافت. قبل از اتخاذ ها میها و رشد ناهمگون آنخواهد داشت. موضوعی که بازتاب آن را در چشم انداز جغرافیایی شهر

-شود برنامهای مناطق محروم شناسایی شود. این امر سبب میسیاست هرگونه توسعه الزم است مشکالت اساسی و ریشه

ها ی برنامهها و تهیهای، اقدام به پیشنهاد سیاستر بهتر نسبت به مسائل منطقهتریزان و سیاستگذاران با درک عمیق

 (.366 1300نمایند )محمدی و همکاران،
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زدایی و گسترش همه  های متعدد محرومیتکوشند تا با اجرای برنامهریزان، برای تحقق آن خواسته، میبرنامه

-ها بکاهند. گام نخست در این زمینه تدوین برنامهها و عدم تعادلبرابریی مثبت توسعه یافتگی، از میزان ناهاجانبه جنبه

 & Edwardها، دستیابی به هدف برتر عدالت اجتماعی و نارسایی شرایط موجود است )های کارآمد و منطبق بر واقعیت

Pool,1988: 105.) 

د. مفهوم مشارکت به عنوان یک باشواژه مشارکت از حیث لغوی به معنای درگیری و تجمع برای منظور خاص می

های مردم را در همه مراحل توسعه فرآیند اجتماعی، جامع، چندجانبه، چند بُعدی و چند فرهنگی سعی دارد همه گروه

، مفهوم مشارکت و توسعه مشارکتی به منزله مفهوم مهمی در مباحث توسعه اقتصادی و 1005شرکت دهد. از اواخر دهه 

 (.34 1300های اقتصادی مطرح شد )فتحی و چراغزاده،به دنبال شکست برنامه

کمیسیون اقتصادی آمریکای التین، مشارکت را شرکت داوطلبانه مردم در یک یا چند برنامه عمومی که در 

 (.300 1306آباد،دولتکند )جهانیتوسعه ملی نقش دارند، تعریف می

 

 الگو

 جزئى مقوله نوع هر و یا اندیشه روند فرایند، جریان، یک ىشکل و ماهوی سیمای سنجه، کلى، نمای به اشعار الگو،

 این به است. اگر آن عملیاتى ابعاد بیرونى ترسیم سپس و حیث درونى از کالن تبیین نیازمند ابتدا در که است،  کلى یا

 و عمومى تصور فخال بر که کرد، تشبیه به ساختار را الگو کالن، سطحى در توانمی کنیم، نگاه مفروض عنوان به تعریف

 داشته اشاره نیز درونى هایالیه به تواندمی بلکه نیست؛ بیرونى شکل و نمودار نمایانگر قالب، تنها ساختار، از اشتباه البته

 زبانى تحلیل فلسفه در و اندیشه زبان مثال به یا و کرد، اشاره کریم قرآن محتوای و ساختار به توانمی مثال برای باشد که

 و عینى نمونه الگو از منظور اجمالى و ترساده نگاهى پژوهش است. در این اغراض از فراتر هاآن تبیین که د؛دا رهنمود

-شود )شتابدار و زمانیمى پیروی دیگران سوی از کمال، به رسیدن برای که است، گوناگون ابعاد عمل در و فکر یک مشهود

 (.30 1300آبادی3 علی

 

 پیشرفت

ام عبارت است از فرایند حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب. پیشرفت در پیشرفت در تعریفی ع

منطق اسالم، متفاوت از منطق مادی پیشرفت در جهان غرب است، چرا که پیشرفت در غرب، یک بُعدی بوده و در منطق 

الگوی پیشرفت »گیرد و لذا ر بر میاسالمی ابعاد بیشتری دارد. از علم و اخالق گرفته تا اقتصاد و عدالت و سیاست را نیز د

مندی از مفاهیم، اصول موضوعه، قوانین و راهبردها است که در ساختار منطقی وضعیت موجود را یعنی مجموعه نظام

 -الگوی ایرانی»و همچنین «. تحلیل، وضعیت مطلوب را تبیین و راهبرد حرکت از وضعیت موجود به مطلوب را ارائه دهد

د دارد با توجه به احکام اسالمی و همچنین شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاص اسالمی پیشرفت قص

 (.3143 1055)جوانپور هروی و همکاران3 « جامعه ایرانی، یک الگوی اختصاصی را پیش روی مدیران کشور قرار دهد

 

 الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

ای مبتنی بر ارایه تعریفی بومی و اهلل خامنهر حضرت آیتاز منظ پیشرفت ایرانی اسالمی شیوه تدوین الگوی

پیشرفت هم در مبانی و اهداف و هم در قالب و جهت با سایر  ایرانی اسالمی مستقل از پیشرفت است. بر این اساس الگوی

یری و پیروی از الگوهای طراحی شده متفاوت است. به این معنا که چه در مبانی نظری و چه در مسیر تحقق الگو از تأثیرپذ
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شود. در چنین صورتی، الگویی که شکل خواهد گرفت، بر منابع اسالمی و ایرانی مبتنی های غربی پرهیز میالگوها و نظریه

 (.140-3140 1300کند )بهمن و همکاران، خواهد بود و در عین حال از تجربه مفید سایرین نیز استفاده می

 
 شرفتهای محتوایی الگوی پی: مؤلفه1شکل 

 

 ریزی مشارکتیبرنامه

-ها و تمایالت متنوع با هم تعامل میای از فرآیندهایی است که از طریق آن، گروهریزی مشارکتی، مجموعهبرنامه

تواند توسط هر یک از طرفین آغاز ریزی مشارکتی میکنند تا برای تهیه یک برنامه و نحوه انجام آن، به توافق برسند. برنامه

ها قرار ریزی مشارکتی و جداول زمانی مربوط باید در جریان مذاکره، مورد توافق کلیه افراد و گروهبرنامهشود. چگونگی 

 ریزی مشارکتی بر اصول ذیل مبتنی است3گیرد. برنامه

قدرتمندی فردی یا  -4جامعه، متکثر است و در جامعه بین منافع افراد، تضادهای مشروعی وجود دارد.  -1

های درگیر باید برای تکمیل اطالعات به تبادل اطالعات طرف -3ها بر سایرین گردد. جر به تحمیل نظر آنگروهی نباید من

هیچ فرد یا گروهی در جریان  -0های یکدیگر آشنا و تعارضات را کاهش دهند. پرداخته و از این طریق بکوشند با دیدگاه

 (.3110 1303ران، دستیابی به توافق نباید کنار گذاشته شود )محمدی و همکا

 

 عوامل مؤثر بر مشارکت مردم

 باشد به شرح زیر است3به طور خالصه عواملی که از نظر روحی و روانی در مشارکت مردم مؤثر می

 تقویت اعتقاد به مشارکت )هم توسط مردم و هم توسط مسئولین امور شهری(،  -1

 ایجاد انگیزه، عالقه و تشویق مردم، -4

 ها و باورهای فرد،آمدهای آشنایی دیگران با افکار و اندیشهز ابراز نظر، عدم نگرانی از پیاحساس امنیت ا -3 

 آشنایی با شرایط روحی و روانی و فرهنگ مردم، -0

 های مختلف مشارکت، های مردم در شیوهشناخت سلیقه -0 

 ،ی جمعیهای فرد برای برآوردن توقعات دیگران و تقویت روحیهشناخت انگیزه -6

 تصورات افراد از قضاوت دیگران در مورد مشارکت، -7 

 های مختلف افراد از پیامدهای مشارکت،تحلیل ارزیابی -8 

 (.386 1303میزان اعتماد اجتماعی مردم به یکدیگر مشارکت )یغفوری و همکاران،  -0 
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 Yang, 2017؛ به نقل از 17: 1100مآخذ: خلیجی،  : اصول حکمروایی مشارکتی شهری3شکل 

 

 رویکردها به مشارکت شهروندی

نظران حوزة اجتماعی مشارکت شهروندی را با سه رویکرد مورد بررسی قرار های اخیر متفکرین و صاحبدر دهه

 اند3داده

در نگاه نخست، مشارکت به عنوان رکنی از حیات اجتماعی و بخش مهمی از هویت جامعه انسانی مورد توجه و 

دهد. این ترین و واالترین رویکرد به مشارکت را نشان میترین، موجهکه طبیعتاً این نگاه، عمیق تحلیل قرار گرفته است

های اجتماعی توسعه یافتگی داند و آن را یکی از شاخصهمشارکت را در مقام هدف و شیوة مطلوب زندگی اجتماعی می

 شناسند. جوامع می

-های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره نگریسته میگرگونیدر نگاه دوم، به مشارکت در رابطه با توسعه و د

ای برای توسعه یا هر نوع تحول شود. در اینجا شاهد حضور رویکردی ابزاری هستیم که مشارکت شهروندی را ابزار و وسیله

تر کارآمدی مردمی هایشان، توسعه وها و خواستهداند و معتقد است با حضور شهروندان و طرح دیدگاهدیگری در جامعه می

ها و منابع فردی و جمعی جامعه استفاده تواند از تمام توانمندیگردد و در نتیجه میتر میو به نیازهای واقعی افراد، نزدیک

شود. و در نگاه سوم که رویکرد فردی به کند. بدین ترتیب بسیج شهروندان و منابع جامعه در جهت توسعه ایجاد می

ها، رفتارهای ها و پاداشها، عالئق، هزینهشود. انگیزهیات افراد مشارکت کننده تأکید و توجه میمشارکت است به خصوص

 (.300 1304گیرد )حسینی و همکاران، ها مورد مطالعه قرار میساز آنشهروندان و عوامل زمینه

 

 گیری مشارکتیچرخه تصمیم

گر الزامی گردیده است. اقدامات اندک انجام یافته های شهری بیش از هر عرصه دیامروزه جبر مشارکت در عرصه

شود. برای ورود واقعی مردم به عرصه مشارکت فعال در شهرها و امور مختلف شرط اصلی آن های پایدار تلقی نمیهم شیوه

گری فعال به معنای آن است که گر را ایفا کنند. تسهیلاست که شهرداری و مدیران و مسئوالن شهری نقش تسهیل

پور و گیری نقش اصلی و فعال داشته باشند )قلیگیرنده اصلی شوند و در تمام مراحل چرخه تصمیمهروندان تصمیمش

 توان به صورت زیر مالحظه کرد3(. این چرخه را می313 1301همکاران، 
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 13: 1381پور و همکاران، مآخذ: قلیگیری مشارکتی : چرخه تصمیم3شکل 

 

 ارکتهای مرتبط با مشتئوری

 شناختی مشارکتدیدگاه جامعه

شناختی مشارکت، بر فرایندهای اجتماعی، اقتصادی، نهادهای خانوادگی و نظام تعلیم و تربیت در دیگاه جامعه

گیری مشارکت شود. در واقع این رویکرد بر عوامل بیرونی و محیطی تأکید داشته و عوامل اجتماعی را در شکلتأکید می

 (.3358 1303د )پوراحمد و همکاران، دانمفید و مؤثر می

های ترغیب کننده و دیگری، شناختی مشارکت3 در این دیدگاه، مشارکت از دو جنبه، یکی انگیزهدیدگاه روان

میزان آگاهی فرد نسبت به عمل مورد مشارکت، دارای اهمیت است. این دیدگاه افزایش مشارکت در جامعه را ناشی از 

داند. در این دیدگاه، تأکید بر الگوی تغییر در سیستم اعتقادات و خصوصیات شخصیت افراد می تغییر در نگرش، افکار و

ها را به تواند آنشخصیتی است. مردم باید از نظر روانی، انگیزة کسب موفقیت بیشتر را داشته باشند و همین انگیزه می

 (.05-300 1301افرادی فعال در جامعه تبدیل کند )موسوی، 

هانتینگتون و نلسون در بررسی علل گسترش مشارکت در جوامع در حال توسعه بر  انتینگتون و نلسون3نظریه ه

 کنند. دو عامل بیش از همه تأکید می

عامل اول، نگرش نخبگان سیاسی در قبال مشارکت است. عامل دوم میزان آگاهی گروهی و انسجام در خود این 

تواند باعث گسترش مشارکت شود. یکی از این و اقتصادی از طریق دو مجرا می ها معتقدند توسعه اجتماعیجوامع است. آن

های باالتر اجتماعی به نوبه خود در فرد احساس توانایی ایجاد مجاری تحرک اجتماعی است. به این معنی که کسب منزلت

های تقدند در میان منزلتها معشود. آنهای عمومی را موجب میگیری دستگاههای تأثیر بر تصمیمکند و نگرشمی

اجتماعی، میزان سواد فرد بیشترین تأثیر را بر مشارکت دارد. دومین مجرا مجرای سازمانی است. بدین معنی که عضویت و 

-های اجتماعی و سیاسی را بیشتر میهای اجتماعی احتمال مشارکت در فعالیتها و سازمانمشارکت فعال در انواع گروه

 (.3358 1303اران، کند )پوراحمد و همک

ای کامالً ایدئولوژیک است، که بازتاب به نظر میجلی ایده مشارکت اجتماع ایده نظریه مشارکتی جیمز میجلی3

های اجتماعی و سیاسی در خصوص اینکه جوامع چگونه باید سازماندهی شوند، است. منطق آن اعتقادات ناشی از نظریه

دیوان ساالری، انعطاف ناپذیری و در دسترسی نبودن دولت است و با این اعتقاد  مبتنی بر واکنش در برابر تمرکز زدایی،
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ای که با کنترل بر امور جوامع ای پیدا کرده به گونهمورد حمایت واقع شده که قدرت دولت بسط و گستردگی فزاینده

 (.1305های مردم عادی تقلیل داده است )غفاری،حقوق و آزادی

 

 لگونقش مردم در پیشرفت ا

 ی جامع پیشرفت الزم است. این اصول به صورت زیر است3توجه به مردم و اصول حاکم بر مردم در نقشه

محوری بودن مردم3 در منطق اسالمی، قدرت، عزت، آبرو، خوش نامی و امکانات، فقط و فقط برای خدمت به  -1

ها های بلندی است که انساندن به آرمانمردم و حرکت دادن خود و جامعه و کشور در راه نظام مقدس اسالمی و رسی

اصل توجه به خانواده3 خانواده، واحد بنیادین جامعه و  -4(. 11/4/1385ای، اهلل خامنهنیازمند آن هستند )حضرت آیت

ساز اصلی حرکت تکاملی و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه

ی انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسالمی یابندهرشد 

های ریزیی قوانین و مقررات و برنامهی اسالمی است، همهاست. براساس این اصل، از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه

ی حقوق و سداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایهمربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پا

عدالت و تأمین اجتماعی3 اصل عدالت اجتماعی، اجرای عدالت، در نظر  -3(. 383 1304اخالق اسالمی باشد )سنچولی، 

اهلل آیت ی طبقاتی، یکی از اصول اصلی نظام اسالمی است )حضرتهای وسیع مردم و پُر کردن فاصلهگرفتن حق توده

ها، ریزی(. اولین عمل در نظام اسالمی اجرای عدالت اجتماعی است. این مهم باید در تمامی برنامه10/3/1381ای، خامنه

ها و امثال آن، مورد توجه قرار گیرد... مبارزه با فقر، غیر از تأمین عدالت اجتماعی است. نباید این دو را یکسان تلقی عمل

ی دیگر یعنی استقرار عدل در جامعه و از بین رفتن هر گونه تبعیض، یک ارزش باالتر و یک مسألهکرد. عدالت اجتماعی، 

 (.0/11/1368ای، اهلل خامنهاست )حضرت آیت

 

 پیشینه پژوهش
های مختلفی صورت گرفته که در اینجا به صورت در زمینه بررسی رضایتمندی ساکنین از امنیت مسکن پژوهش

 گردد.اره میمختصر به موارید اش

های تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت از منظر (، در پژوهشی به بررسی ضرورت1300بهمن و همکاران )

اند. نتایج پژوهش نشان داده است که ناکارآمدی الگوهای غربی توسعه، ارایه تعریفی بومی ای پرداختهاهلل خامنهحضرت آیت

ها و ارکان اسالمی از جمله عواملی هستند که تدوین الگوی اسالمی ی بر شاخصهو مستقل از پیشرفت و نبیین الگویی مبتن

 اند.ای ضروری کردهاهلل خامنهایرانی پیشرفت را از منظر حضرت آیت

نویس سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با تحلیل محتوای پیش»(، در پژوهشی تحت عنوان 1307مصطفوی )

پرداخته است. در این پژوهش پیش نویس « اسالمی در مقایسه با قانون اساسی ج.ا.ایرانهای اقتصادی معیار برخی شاخص

های اقتصادی اسالمی در مقایسه با قانون اساسی به صورت تحلیل محتوا بررسی و پیشنهادی سند با معیار برخی شاخص

اسی توجه الزم معطوف نشده است. دسته مفاهیم، نسبت به قانون اس 0دسته از  0نتیجه شده که در پیش نویس سند، در 

 (، 1308خوشیانی و ایزدی )مطهری

اند. در پژوهشی به بررسی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، الگویی گفتمانی در راستای تحول همه جانبه پرداخته

 یرانیا - اسالمی الگوی نیز و پیشرفت و عدالت گفتمان که حالی درنتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که 

 درعرصه و دولت اجرایی مدیریت و سیاستگذاری فضای در هژمون و مرجع گفتمانی به شدن تبدیل حال در پیشرفت

 ایرانی - اسالمی رویکرد با بومی الگوی جایگزین دغدغه و پیشنهاد که کرد فراموش نباید است، ایران اجتماعی و عمومی
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 تشکیل را اسالمی انقالب از پس شده بندیمفصل گرایی بومی گفتمان اصلی زمینه آن، غربی شکل  از توسعه و تحول برای

  دهد.می

ایرانی پیشرفت از منظر  -(، در پژوهشی به ارزیابی سند الگوی پایه اسالمی1300مهیاری و همکاران )تفنگچی

از این پژوهش حاکی از  اند. نتایج حاصلگذاری توسعه سرزمینی و با تأکید بر رویکرد نهادی مورد تحلیل قرار دادهسیاست

گذاری توسعه سرزمینی و رویکرد نهادی های ارزیابی، میزان توجه سند به سیاستها و پروتکلآن است که براساس مؤلفه

 محدود است.

(، در پژوهشی به بررسی مفاهیم الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی در حیطه 1055جوانپور هروی و همکاران )

اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان بر اساس بازخوانی متن کتاب من الیحضره الفقیه پرداخته شناسی شهریمطالعات جامعه

داده است که در حیطه مطالعات شهری، مفاهیم پایه و بنیادین اسالمی براساس متن کتاب من الیحضره الفقیه در سه گانه 

 توان به کار بست.فرهنگی، کالبدی و اقتصادی را در حیات مادی و معنوی شهر می -اجتماعی

 

 پژوهش مواد و روش
مشارکت فعال مردمی در های پذیری شاخصمیزان تحققپژوهش حاضر با هدف کاربردی بررسی و ارزیابی 

تطبیقی و روش پژوهش، تحلیل محتوا است و از  -پردازد. نوع پژوهش کاربردیایرانی پیشرفت می -راستای الگوی اسالمی

اسنادی و روش میدانی در انجام پژوهش استفاده شده است. در روش میدانی از تکنیک  -ایروش اطالعات کتابخانه

 آوری اطالعات استفاده شده است. ای با طیف لیکرت جهت جمعپرسشنامه

های باشد. به منظور ارزیابی مؤلفهنفر از نخبگان و کارشناسان در دسترس می 05جامعه آماری پژوهش شامل

احیای های3 ایرانی پیشرفت از شاخص -مشارکت فعال مردمی در راستای الگوی اسالمیهای صپذیری شاختحققمؤثر در 

فرهنگی، فقر و  -های اساسی الگو، کاهش دادن سطح فساد در جامعه، ابعاد کالبدی، ابعاد اقتصادی، ابعاد اجتماعیارزش

ها و دستاوردهای الگوهای سایر ملل و هسازی تجربمحرومیت زدایی، شایسته ساالری و تخصص، عدالت اجتماعی، بومی

 استفاده شده است.  پذیری اجتماعی و آگاهی رسانی عمومیجامعه

پژوهش از  هاهآزمون فرضیو جهت سنجش و  SPSSافزار آماری های پرسشنامه از نرمجهت تجزیه و تحلیل داده

همچنین جهت تعیین نقاط قوت، ضعف،  و .استفاده شده است کروسکال والیسای و آزمون آزمون آماری تی تک نمونه

 استفاده شده است. SWOTها و تهدیدها از مدل استراتژیک فرصت

 

  هاداده تجزیه و تحلیل
ایرانی پیشرفت از آزمون  -پذیری الگوی اسالمیجهت بررسی اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تحقق

 ( ارائه شده است.1زمون در جدول شماره )ای استفاده شده است. نتایج آآماری تی تک نمونه
 

 ایرانی پیشرفت -پذیری الگوی اسالمیجهت بررسی متغیرهای مستقل بر تحقق t: نتایج آزمون 1جدول

 

 معیار

 %89متغیر مبنا = 

 آماره
T 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 اختالفات

 %00فاصله اطمینان 

 حداقل حداکثر

 78,506 70,556 78,046 5,555 00 340,57 اساسی الگوهای احیای ارزش

 86,540 87,505 86,034 5,555 00 063,55 کاهش دادن سطح فساد در جامعه
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 85,571 81,535 85,005 5,555 00 118,55 ابعاد کالبدی الگو

 75,555 74,578 71,530 5,511 00 433,55 ابعاد اقتصادی الگو

 00,048 06,164 00,400 5,555 00 106,10 فرهنگی الگو  -ابعاد اجتماعی

 67,160 68,554 67,080 5,555 00 308,54 فقر و محرومیت زدایی

 06,513 07,150 06,008 5,557 00 304,50 شایسته ساالری و تخصص

 08,457 00,553 08,650 5,555 00 370,55 عدالت اجتماعی

 71,810 74,611 74,413 5,555 00 100,74 ها و دستاوردهای سایر ملل سازی تجربهبومی

 64,738 60,550 63,373 5,551 00 164,50 پذیری اجتماعی و آگاهی رسانی عمومیجامعه

 1051های پژوهش، مآخذ3 یافته                

 

با  که برابر 00ای و درجه آزادی آن برابر است با تک نمونه tی آزمون بر اساس نتایج خروجی آزمون، مقدار آماره

است که برای تأیید یا عدم  -pترین قسمت خروجی جدول سطح معناداری یا حجم نمونه منهای عدد یک است. اما مهم

باشد. بنابراین یک رابطه معناداری بین متغیرهای مستقل % می50رود که در اینجا کمتر از تأیید فرضیه موجود به کار می

توان نتیجه گرفت از ایرانی پیشرفت وجود دارد. بنابراین می -لگوی اسالمیپذیری امورد مطالعه در پژوهش حاضر و تحقق

ایرانی  -پذیری الگوی اسالمی% است متغیرهای مستقل مورد مطالعه بر تحقق50آنجایی که سطح معناداری کمتر از 

 باشند.پیشرفت تأثیر گذار می

 

 ایرانی پیشرفت -یپذیری الگوی اسالمیزان مشارکت مردمی در راستای تحققبررسی 

ایرانی پیشرفت و متغیر وابسته  -پذیری الگوی اسالمیجهت بررسی و ارزیابی رابطه بین متغیرهای مستقل تحقق

( ارائه شده 4میزان مشارکت مردمی از آزمون آماری کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج آزمون در جدول شماره )

 است.

 

 : نتایج آزمون کروسکال والیس در ارتباط با مشارکت مردمی جهت تحقق الگو3جدول
 سطح معنا داری کروسکال والیس متغیرهای وابسته متغیر مستقل

  های اساسی الگواحیای ارزش

 

 

 مشارکت مردمی

17/4 
*511/5 

 40/0 کاهش دادن سطح فساد در جامعه
*554/5 

 11/0 ابعاد کالبدی الگو
*550/5 

 70/4 ابعاد اقتصادی الگو
*543/5 

 68/3 فرهنگی الگو  -ابعاد اجتماعی
*555/5 

 550/5* 44/1 فقر و محرومیت زدایی

 550/5* 06/4 شایسته ساالری و تخصص

 555/5* 13/1 عدالت اجتماعی

 555/5* 04/3 ها و دستاوردهای الگوهای سایر ملل سازی تجربهبومی

 555/5* 4/0 اعی و آگاهی رسانی عمومیپذیری اجتمجامعه

 %                                                      00* معناداری                                                                         1051های پژوهش،مآخذ3 یافته                 

والیس که در جدول فوق نمایش داده شده است، نتایج تریک کروسکالهای حاصل از آزمون ناپارامطبق خروجی

الگوی پذیری های و متغیرهای مورد سنجش در جهت تحققدهد که تمایل مردم به مشارکت در ارتباط با شاخصنشان می

 باشد.ایرانی پیشرفت از وضعیت مطلوبی برخوردار می -اسالمی
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 خرد )تخصصی( اثرگذار بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفتتجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف محیط 

جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف محیط خرد اثرگذار بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، یعنی 

نظر  های مساعد یا باز دارنده دارد، مدهای آن، زمینهریزی و اجرای تکلیفهای دستیابی به اهداف برنامههایی که راهجنبه

ای های اصلی در قالب پرسشنامهباشد. از این رو ابتدا اقدام به شناسایی نقاط قوت درون سیستمی در چارچوب مقولهمی

(، 3های آشنا با مبحث مورد مطالعه اقدام شده است که نتایج آن در جدول شماره )جهت ارزیابی به کارشناسان و متخصص

 ارائه شده است. 

 

 ل داخلی اثرگذار بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت: ماتریس عوام3جدول 

ضریب  عوامل داخلی مؤثر بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

 اولیه

ضریب 

 ثانویه

ضریب  رتبه

 نهایی

ت
قو

ط 
قا

ن
 

S15,340 3 5,158 07 3 طراحان الگو، متفکران ایرانی هستند 

S2 5,016 0 5,150 03 3 ایرانی بودن الگو 

S3یط تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، اقلیمی، سیاسی ایران در 3 اثرگذاری شرا

 تشکیل الگو 

08 5,150 3 5,347 

S45,41 4 5,150 00 3 تکیه بر مفاهیم اسالمی و معارف اسالمی 

S55,040 0 5,156 00 اسالمی -های ایرانی3 مستقل بودن الگو و بهره بردن از نیازها و سنت 

ف
ضع

ط 
قا

ن
 

W1 5,310 3 5,150 00 فراگیری3 فقدان جامعیت و 

W25,186 4 5,503 83 ها3 غیر واقعی بودن برخی هدف گذاری 

W35,448 3 5,576 68 ها3 غفلت از ورود به برخی حوزه 

W45,058 0 5,154 01 3 کلی بودن، شعاری بودن و کم اثر بودن تدابیر 

W55,476 3 5,504 84 3 عدم پیش بینی سازوکارهای کاربست الگو 

 3,110 - 1 800 مجموع امتیاز )نقاط قوت و ضعف(

 

های مد نظر در زمینه شوندگان و با توجه به نتایج ارزیابی صورت گرفته در ارتباط با نقاط قوتاز دیدگاه پرسش

رانی ترین نقاط قوتی که در ارتباط با الگوی اسالمی ایدهد که مهمالگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، نتایج پژوهش نشان می

با « اسالمی -های ایرانیمستقل بودن الگو و بهره بردن از نیازها و سنت»اند از3 پیشرفت از آن برخوردار است، عبارت

ها قرار گرفته است. که این امر نشان دهنده اهمیت و پتانسیل باالی مستقل بودن الگو و در سطح اول نقاط قوت 5,040

-و روزآمدسازی برنامه نگاری آینده اسالمی در زمینه ارزیابی سناریوها و سازوکارهای -یهای ایرانبهره بردن از نیازها و سنت

ها و در سطح دوم نقاط قوت 5,016، با «ایرانی بودن الگو»باشد. پس از آن، ایرانی پیشرفت می -ریزی و الگوی اسالمی

در سطح سوم نقاط  5,347، با «تأثیرگذار است شرایط تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، اقلیمی، سیاسی ایران در تشکیل الگو»

باشد. ایرانی پیشرفت می -های الگو اسالمیهای موضوع مورد مطالعه قرار دارد که این امر اشاره به پتانسیل و قابلیتقوت

ر زمینه های موجود د، از دیگر قوت«تکیه بر مفاهیم اسالمی و معارف اسالمی»و « طراحان الگو، متفکران ایرانی هستند»

شوند ایرانی پیشرفت محسوب می -ریزی و الگوی اسالمیو روزآمدسازی برنامه نگاری آینده ارزیابی سناریوها و سازوکارهای

ای قرار گرفته است. نتایج حاصل از این ارزیابی در که مورد ارزیابی مسئولین، کارشناسان و صاحبنظران سازمانی و منطقه

 ه است.(، ارائه شد0نمودار شماره )
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 ایرانی پیشرفت -های عوامل داخلی مؤثر بر تحقق الگوی اسالمی: نمودار ارزیابی قوت1شکل 

 

های درون سیستمی الگوه مورد ایرانی پیشرفت، اقدام به ارزیابی نقاط ضعف -های الگو اسالمیعالوه بر نقاط قوت

ای شده است. ارشناسان و صاحبنظران سازمانی و منطقهمطالعه با استفاده از ابزار پرسشنامه و نقطه نظرات مسئولین، ک

هایی در وضع موجود روبرو است و اولویت نتایج حاصل از این بررسی نشان داده است که الگو مورد مطالعه با چه ضعف

 ها در برگیرنده چه مواردی است. بندی این ضعف

های مد نظر در زمینه الگو ته در ارتباط با ضعفشوندگان و با توجه به نتایج ارزیابی صورت گرفاز دیدگاه پرسش

های که در راتباط با الگو مورد مطالعه وجود دارد، ترین ضعفدهد که مهمایرانی پیشرفت، نتایج پژوهش نشان می -اسالمی

. پس از آن، ها قرار گرفته استدر سطح اول ضعف 5,058، با «کلی بودن، شعاری بودن و کم اثر بودن تدابیر»اند از3 عبارت

، با «عدم پیش بینی سازوکارهای کاربست الگو»ها، در جایگاه اولویت دوم ضعف 5,310، با «فقدان جامعیت و فراگیری»

اند. موارد سه گانه عنوان شده به عنوان های موجود در الگو مورد مطالعه قرار گرفتهدر جایگاه اولویت سوم ضعف 5,476

-ایرانی پیشرفت به درستی و متناسب با پتانسیل -دهد که الگوی اسالمیمطالعه نشان مینقاط ضعف موجود در الگو مورد 

های موجود در کشور ایران در راستای توسعه و پیشبرد فرمایشات مقام معظم رهبری، اقدامی صورت نگرفته است. عالوه بر 

، 5,448با نمره « هالت از ورود به برخی حوزهغف»دهد که سایر متغیرها از جمله3 موارد ذکر شده، نتایج ارزیابی نشان می

های موجود در زمینه تحقق های بعدی از نظر ضعفدر جایگاه 5,186، با نمره «هاغیر واقعی بودن برخی هدف گذاری»

 (، ارائه شده است.0ایرانی پیشرفت قرار گرفته است. نتایج حاصل از این ارزیابی در نمودار شماره ) -الگوی اسالمی
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 ایرانی پیشرفت -های موجود در عوامل داخلی مؤثر بر تحقق الگوی اسالمی: نمودار ارزیابی ضعف9شکل 

 

 تجزیه و تحلیل فرصتها و تهدیدهای محیط کالن اثرگذار بر تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

ضعیت درون های موجود در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در چارچوب وپس از بررسی نقاط قوت و ضعف

تواند در چارچوب ها و تهدیدهایی( که میسیستمی، اقدام به ارزیابی و شناسایی عوامل تأثیرگذار برون سیستمی )فرصت

عوامل درون سیستمی تأثیرگذار باشد، در ارتباط با تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با آن مواجه است، اقدام شده 

 (، ارائه شده است. 0دول شماره )است. نتایج حاصل از این بررسی در ج

 : ارزیابی عوامل بیرونی اثرگذار بر تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت1جدول 

ضریب  عوامل بیرونی اثرگذار بر تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

 اولیه

ضریب 

 ثانویه

ضریب  رتبه

 نهایی

ت
ص

فر
ط 

قا
ن

 

O1ها و الگوهای تاوردهای نظریهها و دسسازی تجربههای جهت بومی3 ایجاد فرصت

 سایر ملل

83 5,500 3 5,407 

O25,008 0 5,114 00 های فرهنگی و تاریخی ایران3 فراهم شدن شرایط برای طراحی متناسب با ویژگی 

O3های تحقق الگو از منابع 3 ایجاد زمینه شناسایی و استخراج مبانی نظری و شیوه

 اسالمی

76 5,501 3 5,473 

O4اد فرصت استفاده از تنوع فرهنگی و قدمت فرهنگ بومی ایران و آداب و 3 ایج

 رسوم غنی

80 5,156 0 5,040 

O5ها و ارکان الگوی پیشرفت و نقد الگوهای غربی 3 ایجاد فرصت تبیین شاخصه

 توسعه و بیان ابعاد مختلف ناکارآمدی آنها

84 5,508 3 5,400 

ید
هد

ط ت
قا

ن
 

T1 5,004 0 5,113 00 ایرانی -های تحقق الگو از منابع غیر اسالمیشیوه3 استخراج مبانی نظری و 

T25,06 0 5,110 06 های توسعه3 تهاجم فرهنگی و وارداتی بودن مدل 

T3های انسانی و 3 عدم توجه به فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، اقلیم، آداب و سنن و سرمایه

 طبیعی کشور

78 5,503 4 5,186 

T4 5,3 3 5,155 80 های غربی توسعهو چرا از الگوها و نظریه3 تبعیت بی چون 

T55,573 1 5,573 61 3 عدم نظارت و کنترل و هدایت تحقق الگو 

 3,457 - 1 838 مجموع امتیاز )نقاط فرصت و تهدید(
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ی ایرانی های موجود در زمینه تحقق الگوی اسالمبا توجه به نتایج ارزیابی صورت گرفته در ارتباط با نقاط فرصت

فراهم شدن شرایط برای »ها عبارت است از دهد که باالترین مؤلفه در رابطه با فرصتپیشرفت، نتایج پژوهش نشان می

ایجاد فرصت استفاده از تنوع فرهنگی و قدمت فرهنگ بومی »و « های فرهنگی و تاریخی ایرانطراحی متناسب با ویژگی

از این دو مؤلفه، از نقطه نظر و دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران امر برای تحقق باشد. بعد می« ایران و آداب و رسوم غنی

ایجاد فرصت تبیین »، «ها و الگوهای سایر مللها و دستاوردهای نظریهسازی تجربههای جهت بومیایجاد فرصت»الگو 

ایجاد زمینه »و « کارآمدی آنهاها و ارکان الگوی پیشرفت و نقد الگوهای غربی توسعه و بیان ابعاد مختلف ناشاخصه

های بعدی قرار دارند و به به ترتیب در جایگاه« های تحقق الگو از منابع اسالمیشناسایی و استخراج مبانی نظری و شیوه

توان مد نظر قرار داد. نتایج نهایی هایی مناسب و پتانسیلی باال جهت تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت میعنوان فرصت

 ( ارائه شده است.6های برون سیستمی بر تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در نمودار شماره )از ارزیابی فرصتحاصل 

 

 

 
 های برون سیستمی تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت: نمودار نتایج ارزیابی فرصت7شکل 

 

به بررسی و ارزیابی تهدیدهایی های موجود در تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، اقدام پس از بررسی فرصت

که از بیرون از سیستم بر تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت اثرگذار است، پرداخته شده است. با توجه به نتایج بدست 

های تهاجم فرهنگی و وارداتی بودن مدل»دهد که آمده حاصل از ارزیابی تهدیدهای بیرون سیستمی، نتایج نشان می

تبعیت بی چون و چرا از الگوها و »، «ایرانی -های تحقق الگو از منابع غیر اسالمیمبانی نظری و شیوهاستخراج »، «توسعه

« های انسانی و طبیعی کشورعدم توجه به فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، اقلیم، آداب و سنن و سرمایه»، «های غربی توسعهنظریه

شترین میزان تهدید آفرینی در زمینه تحقق الگوی اسالمی به ترتیب بی« عدم نظارت و کنترل و هدایت تحقق الگو»و 

اند. نتایج نهایی حاصل از ارزیابی تهدیدهای برون سیستمی بر تحقق الگوی ایرانی پیشرفت را به خود اختصاص داده

 ( ارائه شده است.7اسالمی ایرانی پیشرفت در نمودار شماره )
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 سیستمی تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت: نمودار نتایج ارزیابی تهدیدهای برون 7شکل 

 

 SWOTانداز کلی وضع موجود براساس ارزیابی چشم

های قبل، در این بخش به بررسی پس از مشخص کردن عوامل درونی و بیرونی و تعیین ارزش هر عامل در بخش

راستای ارایه راهبرد و استراتژی  انداز کلی وضع موجود بر اساس ارزیابی مدل استراتژی سوات پرداخته خواهد شد. درچشم

( کمتر از مجموع امتیازات Wها )(، ضعفTکالن بر اساس قاعده معمول روش سوات چنانچه مجموع امتیازات تهدیدات )

ها بیشتر از ( و چنانچه مجموع امتیازات تهدیدات و ضعفSO( باشد استراتژی ما تهاجمی )Sها )( و قوتOها )فرصت

( است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول شماره WTها باشد، استراتژی ما تدافعی )ها و قوتصتمجموع امتیازات فر

 ( ارائه شده است.0)
 

 (IFE, EFE: ترکیب عوامل داخلی و خارجی )9جدول 

 عوامل خارجی عوامل داخلی

S W O T 
1,751 1,013 1,736 1,071 

 مجموع ضرایب عوامل مرکب
SO WT ST WO 

1,7180 1,004 1,086 1,0700 

 

-با توجه به ارزیابی و محاسبات انجام شده و مشخص کردن نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید و امتیازدهی به آن

های گردد جمع نمرهها در قالب ماتریس سوات و مشخص کردن عوامل داخلی و خارجی و ترسیم نمودار نهایی مالحظه می

بیانگر میزان قوت است. به همین شیوه،  0تا  4,0نشان دهنده ضعف داخلی و نمره  4,0تا  1ها از  xنهایی بر روی محور 

بیانگر میزان فرصت  0تا  4,0بیانگر میزان تهدید و نمره  4,0تا  1های نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی از جمع نمره

 است. 
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( تحقق IEارزیابی عوامل خارجی ) با توجه به اطالعات به دست آمده از دو ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و

و نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل  3,110الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

 است. 3,457خارجی 

های ( بیانگر این است که فرصت3,457استنتاج نهایی از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )مجموع نمره نهایی 

ای تدوین تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، بیشتر از تهدیدات پیرامون آن بوده و راهبردهای کالن باید به گونه فرآروی

شود که بتوان بر تهدیدهای موجود غلبه نمود. نتایج حاصل از اطالعات به دست آمده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

، و همچنین وضعیت کلی تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و (3,457( و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )3,110)

 ( ارائه شده است.8( در شکل شماره )IEای ارزیابی عوامل داخلی و خارجی )ماتریس چهارخانه

 

 
 : الگوی ارزیابی و انتخاب راهبرد تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت8شکل 

 

نقطه فرصت  0نقطه ضعف و همچنین تعداد  0قوت در برابر نقطه  0(، تعداد 0و  3های شماره )بر اساس جدول

 نقطه تهدید برای تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت شناسایی شد.  0در برابر 

ها نقطه ضعف و تهدید به عنوان محدودیت 15ها و نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت 15در مجموع تعداد 

در مقابل نقاط ضعف و  1,7180اری این عوامل، نقاط قوت و فرصت با امتیاز تعیین گردید. اما از نظر وزن نهایی و اثرگذ

باشد. بنابراین نشان دهنده توانمندی و پتانسیلی باال جهت تری برخوردار میاز وضعیت مناسب 1,004تهدید با امتیاز وزنی 

 تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است. 
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 ت و اقدام استراتژیک تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت: نمودار ماتریس ارزیابی موقعی8شکل 

 

-( در ارتباط با وضعیت تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و همچنین نمره0ها و نتایج نمودار شماره )بررسی

 این اساس جهت تدوین راهبردهای باشد. بردهی عوامل مربوطه نشان دهنده انتخاب استراتژی تهاجمی در جهت اقدام می

ها قرار گیرند و های بیرونی باشد و باید نقاط قوت در کنار عوامل فرصتتهاجمی باید تمرکز بر نقاط قوت درونی و فرصت

و  نگاری آینده راهبردهای متناسب با آن را تعیین کرد. بنابراین با شناخت، شناسایی و ارزیابی سناریوها و سازوکارهای

ایرانی پیشرفت، اقدام به تهیه استراتژی توسعه در جهت تحقق الگوی  -وی اسالمیریزی مبتنی بر الگروزآمدسازی برنامه

 بومی اسالمی ایرانی پیشرفت صورت گیرد.

 گیری بحث و نتیجه
های جوامع شهری امروزه، سبب ناپایداری محیط طبیعی و مصنوعی شده است. از این رو، دستیابی به ویژگی

داری مناسب از منابع و ایجاد رابطه متعادل و متوازن میان انسان، اجتماع و طبیعت، برمنظور بهرهتوسعه پایدار شهری به

باشد. برای رسیدن به الگوی توسعه مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و ریزان و مدیران توسعه شهری میهدف نهایی برنامه

رود. بر این اساس پژوهش حاضر به شمار می ها و توزیع عادالنه امکانات، مشارکت مردم راهکار اصلی و محوری بهفرصت

-ایرانی پیشرفت می -مشارکت فعال مردمی در راستای الگوی اسالمیهای پذیری شاخصمیزان تحققبررسی و ارزیابی 

 پردازد.

ای مبتنی بر ارایه تعریفی بومی و اهلل خامنهاز منظر حضرت آیت پیشرفت ایرانی اسالمی شیوه تدوین الگوی

پیشرفت هم در مبانی و اهداف و هم در قالب و جهت با سایر  ایرانی اسالمی پیشرفت است. بر این اساس الگویمستقل از 

الگوهای طراحی شده متفاوت است. به این معنا که چه در مبانی نظری و چه در مسیر تحقق الگو از تأثیرپذیری و پیروی از 

رتی، الگویی که شکل خواهد گرفت، بر منابع اسالمی و ایرانی مبتنی شود. در چنین صوهای غربی پرهیز میالگوها و نظریه

افزار های پرسشنامه از نرمکند. جهت تجزیه و تحلیل دادهخواهد بود و در عین حال از تجربه مفید سایرین نیز استفاده می

نقاط قوت، ضعف، ای و کروسکال والیس و همچنین جهت تعیین تک نمونه Tهای آماری و از آزمون SPSSآماری 

ای نشان تک نمونه tاستفاده شده است. نتایج حاصل از خروجی آزمون  SWOTها و تهدیدها از مدل استراتژیک فرصت

 -پذیری الگوی اسالمیداده است که یک رابطه معناداری بین متغیرهای مستقل مورد مطالعه در پژوهش حاضر و تحقق
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ایرانی پیشرفت تأثیر  -پذیری الگوی اسالمییرهای مستقل مورد مطالعه بر تحققایرانی پیشرفت وجود دارد. بنابراین متغ

 باشند. گذار می

های و والیس نیز نشان داده که تمایل مردم به مشارکت در ارتباط با شاخصنتایج حاصل از آزمون کروسکال

باشد. مطلوبی برخوردار می ایرانی پیشرفت از وضعیت -پذیری الگوی اسالمیمتغیرهای مورد سنجش در جهت تحقق

-ها و نتایج حاصل مدل استراتژیک سوات در ارتباط با وضعیت تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و همچنین نمرهبررسی

این اساس جهت تدوین راهبردهای  باشد. بردهی عوامل مربوطه نشان دهنده انتخاب استراتژی تهاجمی در جهت اقدام می

ها قرار گیرند و های بیرونی باشد و باید نقاط قوت در کنار عوامل فرصتر نقاط قوت درونی و فرصتتهاجمی باید تمرکز ب

و  نگاری آینده راهبردهای متناسب با آن را تعیین کرد. بنابراین با شناخت، شناسایی و ارزیابی سناریوها و سازوکارهای

شرفت، اقدام به تهیه استراتژی توسعه در جهت تحقق الگوی ایرانی پی -ریزی مبتنی بر الگوی اسالمیروزآمدسازی برنامه

 بومی اسالمی ایرانی پیشرفت صورت گیرد.

 

 منابع و مأخذ

(. مشارکت شهروندان؛ کلید توسعه پایدار اجتماعی در محالت شهری؛ مطالعه موردی3 1304اقتصادی، نهال )

 .81-07صفحات . 7. سال 16محله باغشاه شهر شیراز. فصلنامه هویت شهر. شماره 

های تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت (. ضرورت1300نژاد، مسعود؛ گلشنی، علیرضا )بهمن، شعیب؛ جعفری

. 0انجمن علمی انقالب اسالمی ایران. سال « های انقالب اسالمیپژوهش»ای. فصلنامه اهلل خامنهاز منظر حضرت آیت

 .157 -140. صفحات 10شماره 

(. سنجش میزان مشارکت شهروندان در زیباسازی 1303نژاد، حسین؛ احمدی، محمد )اتمیپوراحمد، احمد؛ ح

 .3. شماره 4ریزی شهری. دوره های جغرافیای برنامهتهران. فصلنامه پژوهش 6شهری؛ مطالعه موردی3 منطقه 

 -لگوی پایه اسالمی(، ارزیابی سند ا1300مهیاری، میالد؛ ثامنی، امیر؛ وفائی، الهام و وکیلی، سعید )تفنگچی

 .07، شماره 40گذاری توسعه سرزمینی با تأکید بر رویکرد نهادی، فصلنامه راهبرد، سال ایرانی پیشرفت از منظر سیاست

(. الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی در حیطه 1055جوانپور هروی، عزیز؛ کرامتی، حمید؛ ستاری ساربانقلی، حسن )

. 13شناسی. سال بازخوانی کتاب من الیحضره الفقیه. فصلنامه مطالعات جامعه شناسی شهری بر اساسمطالعات جامعه

 . 110 -133. صفحات 04شماره 

(. نقش مشارکت 1306آباد، اسماعیل؛ سلیمانی، محمد؛ توالیی، سیمین )دولتآباد، رحمان؛ جهانیدولتجهانی

. شماره 00های جغرافیای انسانی. دوره امه پژوهشجوامع محلی در صنعت گردشگری پایدار؛ مطالعه موردی3 سرعین. فصلن

 .00 -113. صفحات 1

(. پایداری شهری بر بنیان توسعه 1304حسینی، سیدهادی؛ قدرتی، حسین؛ میره، محمد؛ زنگنه، یعقوب )

 .6مشارکت شهروندی؛ مطالعه موردی3 شهر سبزوار. فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط. شماره 

محیطی (. ارزیابی تأثیرات زیست1300معصومه؛ باقرزاده، فهیمه؛ صیامی، قدیر ) حسینی، مهدی؛ برقچی،

 .03-08. صفحات 18. شماره 0ای. سال ریزی منطقهرویه شهرها. فصلنامه برنامهگسترش بی

شناسی مناطق کالنشهری با تأکید بر حکمروایی مشارکتی؛ نمونه موردی3 (. آسیب1055خلیجی، محمدعلی )

 .7 -46. صفحات 40. شماره 8ران. فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری. دوره کالنشهر ته
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(. بررسی میزان مشارکت شهروندان 1303اکبر؛ بابائیان، طاهره )کانی، علیشاهکوهی، علیرضا؛ نجفیخواجه
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های اجتماعی، های توسعه پایدار شهری با تأکید بر شاخص(. ارزیابی شاخص1304باغ، صفیه؛ ملکی، سعید )دامن
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(. توانسنجی و ارزیابی تأثیر توسعه شهری بر محیط 1300دهداری، مصطفی؛ معمری، ابراهیم؛ عمادالدین، سمیه )

 .1-15زیست پایدار. اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی. رشت. ایران. صفحات 

له یافتگی نواحی شهر شیراز. مج(. جستاری در سنجش توسعه1300رئیسی، محمدمنان؛ رئیسی، اسماعیل )

 .141 -138. صفحات 41. شماره 6ریزی شهری. سال پژوهش و برنامه

ایرانی.  -(. تبیین ماهیت الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت. فصلنامه الگوی پیشرفت اسالمی1304سنچولی، زینب )

 .77 -154. صفحات 3. شماره 4سال 

وندان در بهسازی بافت فرسوده محله (. مفهوم مشارکت شهر1305وند، لیال؛ اکبرپورسراسکانرود، محمد )سهیلی

 ریزی و مدیریت شهری. مشهد.سیروس تهران. سومین کنفرانس برنامه

ایرانی پیشرفت با  -های الگوی اسالمی(. طراحی و تبیین سنجه1300اهلل )آبادی، نعمتعلیشتابدار، محمد؛ زمانی

. 0. شماره 4ی(. فصلنامه اسالم و مطالعات اجتماعی. سال ااهلل خامنهرویکرد تحلیل دوسطحی اندماجی )مبتنی بر آرای آیت

 .4-37صفحات 

های استان (. بررسی و تحلیل نابرابری فضایی شهرستان1300شیخی، داود؛ پازکی، معصومه؛ یوردخانی، مختار )

 . 1. شماره 8های نو در جغرافیای انسانی. سال درمانی. فصلنامه نگرش -های بهداشتیهمدان بر اساس شاخص

های یافتگی شهرستان(. بررسی سطح توسعه1303عبدلی، اصغر؛ صارمی، حمیدرضا؛ فتحی بیرانوند، محمد )

های درمانی طی برنامه چهارم توسعه. فصلنامه مطالعات و پژوهش -های آموزشی و بهداشتیاستان لرستان به تفکیک بخش

 .43. شماره 6ای. سال شهری و منطقه

های پذیری سکونتگاه(. سنجش وضعیت زیست1306اری، مصطفی؛ باددست، بنفشه )عمادالدین، سمیه؛ دهد

شهری در راستای پایداری توسعه شهری. نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان. تهران، 

 ماه.اردیبهشت

اهکارهای توسعه های مردمی و امور شهری )بررسی موانع، مشکالت و ر(. مشارکت1305غفاری، غالمرضا )

 های مردمی(، تهران. انتشارات جامعه و فرهنگ.مشارکت

(. نقش مشارکت مردمی در بازآفرینی بافت فرسوده شهری؛ نمونه موردی3 1300فتحی، فاطمه؛ چراغزاده، نیلوفر )

ی، فرهنگ و های نوین در حوزه مهندسی عمران، معمارمحله جفره ماهینی شهر بوشهر. سومین کنگره علمی پژوهشی افق

 مدیریت شهری ایران. تهران.

(. بررسی مشارکت 1301اهلل؛ احمدزاده، مریم )گیالن، روحپور، کامبیز؛ فالحیپور، سیاوش؛ مصطفیقلی

 ریزی شهر تهران. چاپ و انتشار مدیریت فناوری اطالعات و مرکز اسناد.شهروندان در امور شهری. مرکز مطالعات و برنامه

های بهسازی و نوسازی شهری؛ نمونه موردی3 (. بررسی نقش مشارکت شهروندان در طرح1304کومه، بهزاد )

 آباد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه.طرح بهسازی و نوسازی محله فیض
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-های ناپایداری زیست(. ارزیابی شاخص1300چشمه، مصطفی؛ فیروزی، محمدعلی؛ سعیدی، جعفر )محمدی ده

 .060-007. صفحات 4. شماره01یشناسی. دورهاهواز. فصلنامه محیطمحیطی در کالن شهر 

ای به لحاظ (. ارزیابی سطوح توسعه و نابرابری ناحیه1300محمدی، چنور؛ خاکپور، براتعلی؛ انصاریان طیبه )

صفحات  .13. شماره 0های توسعه )مطالعه موردی3 منطقه اورامانات(. فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی. سال شاخص

88-60. 

 -های عمومی(. شراکت بخش1303محمدی، کاوه؛ رضویان، محمدتقی؛ صرافی، مظفر؛ غالمحسینی، اسماعیل )

 .8شهرداری تهران. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری. شماره  0های فرسوده منطقه خصوصی در نوسازی بافت

ی اسالمی ایرانی پیشرفت با معیار نویس سند الگو(. تحلیل محتوای پیش1307مصطفوی، سیدمحمدحسن )

. 43های اقتصادی اسالمی در مقایسه با قانون اساسی ج.ا.ایران. فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسالمی. شماره برخی شاخص

 .60 -86صفحات 

(. بررسی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، الگویی گفتمانی 1308خوشیانی، مصطفی؛ ایزدی، جهانبخش )مطهری

 .03 -70. صفحات 10. شماره 6ای تحول همه جانبه. فصلنامه سپهر سیاست. سال در راست

 شناسان. چاپ اول. تهران.(. درآمدی بر مشارکت اجتماعی. انتشارات جامعه1301موسوی، میرظاهر )

 یابی دفن بهداشتی زباله شهر بابک به روش منطق فازی و(. مکان1300نژاد، احمد )پور، نجمه؛ عباسنورمندی

 . 4. شماره4بولین و با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی. نشریه مطالعات نواحی شهری کرمان. سال 

(. ارزیابی عوامل مؤثر 1300ساربان، وکیل )اقدم، فریدون؛ حیدریاهلل؛ یاری حصار، ارسطو؛ باباییناب، فتحویسی

ید بر سرمایه اجتماعی )مطالعه موردی3 محله ججین های فرسوده شهری با تأکبر مشارکت مردمی در ساماندهی بافت

 .0. شماره3ریزی شهری. سال اردبیل(. فصلنامه مطالعات برنامه

یافتگی مناطق شهری اصفهان (. سنجش توسعه1304امری، وحید؛ مسعود، محمد )زرگر، صادق؛ هاشمیهایدزاده

 .80-155. صفحات 17. شماره 0. سال ایهای شهری و منطقهدر بخش مسکن. فصلنامه مطالعات و پژوهش

های مشارکت شهروندان در (. بررسی ظرفیت و قابلیت1303یغفوری، حسین؛ هادیانی، زهره؛ رفیعیان، سجاد )

 .83-08. صفحات 30 مطالعه موردی3 شهر فسا. جغرافیا و توسعه. شمارهامور شهری، 
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