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 های کلیدی:واژه

توسعه  ،ینهاد تیظرف

 یفضاها دار،یپا

 .بجنورد ،یراشهریپ

 هاییزرینامهدر رأس بر یراشهریو پ یشهر یفضاها داریدر تحقق توسعه پا ینهاد تیکاربست ظرف ر،یخأدر سه دهه 

مهم مورد غفلت  نیا رانیهمچون ا ایافتهیکمتر توسعه یدر کشورها حالنیبااجهان درآمده،  یکشورها ایتوسعه

دارند که  ینیسرزم اسیر مقد ییدر تحوالت فضا یلبدییب شکارگزاران توسعه نق عنوانبهنهادها  نیاست. ا شدهواقع

گردد و  یابین ارزتوسعه در آ یمتول ینهادها تیتا ابتدا ظرف قرارگرفته موردمطالعهپژوهش شهرستان بجنورد  نیدر ا

 نیا یعه آمارگردد. جام لیتحل ایمنطقه داریتوسعه پا ینگیبر روند و نهاد هاتیظرف نیا یاثرگذار زانیسپس م

 انیو از م ندخوددار ینهادها تینسبت به ظرف یشتریو دانش ب یکه آگاه دهدیم لیپژوهش را کارکنان نهادها تشک

 با و ساخترسشنامه محققپ قیحاصله از طر جنتای. اندقرارگرفته نشیمورد گز یتصادف صورتبهنفر  400آنان تعداد 

 هاهیگو یجنورد در تمامبشهرستان  ینهاد تیکه ظرف دهدیم نمستقل نشا اینمونهتک T-testآزمون از استفاده

 نی. به هماندافتهیدست ن 3ها به حد متوسط از مؤلفه کدامچیقرار دارد و ه ینییدر سطح پا 2.63 نیانگیمجموعاً با م

 یاثرگذار نیشتریب کهیطورداشته باشند به یامنطقه-یشهر داریبر توسعه پا مثبتی اثر اندها نتوانستهمؤلفه نیا ب،یترت

 ازیبا امت "یکیزیو ف یمنابع ماد"مربوط به مؤلفه  یاثرگذار نیو کمتر 2.78 ازیبا امت "یاتیمنابع ح"مربوط به مؤلفه 

آنان و  نشبادامرتبط  هایمتخصص در حوزه یروهایاز ن یرگیهمچون بهره ییهاشنهادیپ تیدرنهااست.  2.36

 .است شدهارائه یرتخصصیغ هایتیدر برابر فعال ینسانا هایهیاز اتالف سرما یریجلوگ
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 و همکاران( مالیی...)در توسعه ینهاد تینقش ظرف

 مقدمه 
 هایورهای مختلف به دلیل زمینهکش در و است نبوده شدهغایتی از پیش تعیینگاه هیچقرار گرفتن در مسیر توسعه، 

 هایاستراتژی و هاسیاست تجربه از پس(. 10: 1398 دیگران، و متوسلی) است متفاوت مختلف اجتماعی و تاریخی

 مشروط به کاربست شرایط نوینی را هاتالش ادامه که شدند مواجه ایپدیده با کشورها مختلف، ملل در توسعه مختلف

شود با عنوان عدم تعادل طح توسعه مناطق داخلی یک کشور شناسایی میس معنادار تفاوت با که پدیده این. بود کرده

امروزه ظرفیت (. 139: 1396گذاران توسعه بوده است )عظیمی، از اهداف سیاست یکیآنو کاهش  شدهمطرحای منطقه

شود که توانایی یک سازمان در تحقق های توسعه محلی و منطقه شناخته میترین رهیافتیکی از کلیدی عنوانبهنهادی 

گذاری و اجرایی، های سیاستهرمترین ایکی از اصلی عنوانبه(. این نهادها Frank, 1999: 51کند )اهداف را دنبال می

-و تاکنون در تحقیقات مختلفی تحقق اهداف توسعه رادارندهای متنوع جغرافیایی توانایی تحقق توسعه پایدار در مقیاس

  ,Wang et al, 2017; Sence and Korthals, 2010; Isakssonهای نهادی دنبال شده است )ای از طریق این ظرفیت

and Hagbert, 2020; Mulugetta, 2008; Tonn, 2014; Fresneda et al, 2018های نهادی (. سیر تکوین رهیافت

ریزی شهری و منطقه مطرح نمود با این استدالل که با روندهای توسعه های جدیدی را در برنامهایده 1990از دهه 

محیطی مختص به خود روبرو شد و هر ای باید با توجه به الزامات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمنطقه-شهری

های نهادی و برداری حداکثری از ظرفیتفضای جغرافیایی؛ نهاد بومی و کارساز خاص خود را باید داشته باشد تا بهره

سازی سه رکن اصلی دارد که متشکل از نهادهای (. انگاره ظرفیتPike et al, 2004: 36ای محقق گردد )منابع منطقه

( و 106-108: 1388باشد )محمدی، کننده محلی )و عمدتاً غیردولتی( و اجتماعات محلی میاداره دولتی، نهادهای

های و اصول و قواعدی است که به رهبری سازمان در استفاده حداکثری از توان دستور کارهاای از دربرگیرنده مجموعه

 ازآنجاکهگردد. ازهای در حال تغییر جامعه منجر میگیری صحیح از منابع بیرونی با توجه به انتظارات و نیدرونی و بهره

 نهادی رویکرد از استفاده گیرد،در حالت ثبات قرار نمی گاههیچ و تغییرپذیر است شدتبه اجتماعی اصول و هنجارها

 حالنیباا(. Salet, 2000پذیری، ضرورتی مبرم است )سازی و انعطافساز است اما در صورت ظرفیتگرچه مشکل

های فضایی و تفرقات سیاسی یافته مسائلی همچون فقدان کارآیی و اثربخشی، نابرابریدر کشورهای کمتر توسعه

گر باشد جلوه شیازپشیب( موجب گشته تا ناکارآمدی نهادها در نیل به توسعه پایدار 5-16: 1386)آخوندی و دیگران، 

ها با عنوان ها، تقویت ظرفیت سازماندد. یکی از این رهیافتهایی برای ارتقای کارایی نهادها پیشنهاد گرو رهیافت

ها است بدین معنا که سه عنصر منابع ارتباطی، ها و وظایف آنظرفیت نهادی در حوزه به سرانجام رساندن مسئولیت

ل هم هستند تنها مکم. این سه عنصر نه1های نهاد بکار گرفته شودمنابع دانشی و منابع کنشی برای بسیج کردن قابلیت

 ,Healeyمنطقه گام بردارند )-توانند یکدیگر را تقویت نمایند و در جهت پاسخگویی به نیازهای واقعی شهربلکه می

(. در کشور ایران اندیشه نهادگرایی و ارتباط آن با توسعه پایدار در یک دهه اخیر ظهور کرده و 1337-42 :2005

های اساسی در تحقق این ارتباط وجود دارد )کاظمیان و دیگران، چالشدهد که کاربست آن در برخی مناطق نشان می

                                                           
های غیردولتی و اجتماعات شود بلکه بازوی اصلی آن دانش محلی و بومی در سازمانمنابع دانشی صرفا دانش افراد متخصص و مدیران را شامل نمی -1

-گر بسیج تمام منابع و محرکههای اعتمادسازی، همبستگی و مشارکتی اشاره دارد و در نهایت منابع کنشی نمایانتوسعه شبکهمحلی است. منابع ارتباطی به 

  های آن در جهت اهداف توسعه پایدار است.
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-ای و ناپایداریهای مختلف توسعه( در چنین شرایطی که چالش1397؛ اسکندرثانی و دیگران، 1396پور، ؛ الله1392

به حوزه  رسد استفاده از ظرفیت نهادی با توجههای متنوع در فضاهای شهری و پیراشهری مشهود است به نظر می

ای کردن توسعه پایدار باشد به همین منظور شهرستان جلویی در رویهتواند گام مثبت و روبهها میمسئولیت سازمان

های متولی توسعه در آن تا ابتدا ظرفیت نهادی سازمان شدهدهیبرگزنمونه مطالعاتی  عنوانبهبجنورد در شرق کشور 

ای )فضاهای شهری و منطقه-ها در تحقق توسعه پایدار شهریاین ظرفیتارزیابی گردد و سپس نقش مثبت یا منفی 

 آید.  دستبهپیراشهری( و میزان نهادینه شدن آن 

 گرفتهانجامارجی های مختلف داخلی و خظرفیت نهادی و ارتباط آن با ابعاد مختلف توسعه پایدار پژوهش نهیدرزم

تر است ینهدارند زیرا سابقه این موضوع در میان آنان دیرهای خارجی از غنای بیشتری برخوراست گرچه پژوهش

 ترین موارد آن اشارهمهم که در جدول زیر به گرفتهانجامهای اخیر تعدادی پژوهش داخلی نیز در سال وجودنیباا

 شود. می

 . پیشینه پژوهش1جدول 

 نتایج عنوان سال محقق

Isaksson,  

and 

Hagbert 
2020 

گیری از ظرفیت نهادی برای بهره

های افراطی دیدگاه یکپارچگی

های پایداری شهرداری ٔ  نهیدرزم

 کوچک؛ تجارب سوئد

های کوچک از رینظران رادیکال در شهردادهد که ارتباط با کنشگران و صاحبنتایج کیفی این مطالعه نشان می

مدت ممکن است. گیرد در درازسیاسی صورت میهایی که با نهادهای سازینهادهای غیررسمی و شبکه طریق ظرفیت

د دارد اما تاکنون های تحقیق گویای آن است که در شرایط کنونی منابع دانشی زیادی در نهادهای محلی وجویافته

گیری دام عملی و بهرهقوی برای اق دستور کارها نداشته است بنابراین یک هیچ اثری در تصمیمات رادیکالی شهرداری

 نهادهای محلی ضرورتی مبرم است.از ظرفیت 

Morriso

n 
2014 

ای: های حکمروایی منطقهتوسعه مؤلفه

 پتانسیل نهادی مناطق روستایی

رت تقویت چهار به دولت مرکزی وابسته است و در صو شدتبهگر در امور روستایی پتانسیل نهادهای مداخله

نهادها موجب توسعه  نهادها، سازگاری، و حمایت مالی ازافزایی ای، تنوع و همهای منطقهشاخص؛ مشارکت در شبکه

های ت نهادی سازمانگیری از ظرفیتر در نواحی روستایی خواهد شد ضمن آنکه بهرههای سیستماتیکبیشتر و فعالیت

 گذاری در نواحی روستایی دارد.بدیلی در سرمایهمحور نقش بیغیرانتفاعی و عمدتاً مردم

Sence 

and 

Korthals 
2010 

نقش ظرفیت نهادی در توسعه زمین 

های سازی در پهنهبرای مسکن

 حفاظت )اماکن سبز( استانبول

بدیلی در توسعه قش بیگذاران نگذاران و سرمایهقانون عنوانبهنهادهای محلی و دولت مرکزی با کنشگری مردم 

ظرفیت نهادی نتوانسته است  وجودنیبااتر شده، های قانونی نهادها بسیار گستردهها با ظرفیت. این نقشدارندنیزم

قتصادی متوسط و های ادرآمد شهری باشد و عمده ظرفیت آنان در راستای منافع گروههای کمپاسخگوی نیاز گروه

 باال بوده است.

Parada 2006 
گرایانه در رویکرد اقتصاد نهادی عمل

 توسعه نهادی و اقتصادی

ای از ه مجموعهشود بلکواسطه شرایط فرهنگی تعیین نمیعملکرد نهادها تنها بهدهد که نتایج پژوهش نشان می

ی در میزان های فردی و جمعهای اقتصادی، تکنولوژیکی، ارتباطی و شرایط ویژه جغرافیایی و همچنین آژانسمؤلفه

توسعه اقتصادی برقرار  دی وعملکرد نهادها تاثیرگذارند. در انتها تبیین شده است که ارتباط مستقیمی بین توسعه نها

 است.

 1397 بنا و دیگران
توسعه  و صیانت نهادی سنجیظرفیت

 تهران شهر 19 منطقه حریم داریپا

مطلوبی  بسیار سطح رد های نهادیهای پژوهش؛ ظرفیتاز شاخص کدامچیه این تحقیق حاکی از آن است که در نتایج

ترین دست آورده است و پایینب 3.15 مقدار با را میانگین باالترین نهادها بودن یکپارچه ظرفیت نیبنیدرا. ندارند قرار

 است. 1.26میانگین نیز مربوط به مؤلفه ظرفیت دانش نهادها با میانگین 

 1396 پورالله

 مدیریتی -نهادی ظرفیت بر تحلیلی

 مشارکت با ارتباط در شهری فضاهای

 مطالعه) شهرها ادارۀ در شهروندان

 (تبریز شهر 8 منطقه: موردی

 8 منطقۀ در نشهروندا مشارکت برای شهری فضای مدیریتی -نهادی پایین ظرفیت نیز و مشارکت نامطلوب وضعیت

 در را یرتأث بیشترین 469/0 بتا ضریب با مشارکت به دولت نگرش همچنین مؤلفۀ .تبریز از نتایج اولیه این تحقیق است

 نقش جمعی، هایرسانه نقش هایمؤلفه ترتیب به است و سپس داشته مدیریتی -نهادی بسترهای هایمؤلفه بین

 بعدی مراتب در 370/0 و 408/0 ،443/0 بتا ضریب با شهری مدیریت با ارتباط هایفرصت ایجاد و مردمی هایتشکل

 .اندداشته قرار

کاظمیان و 

 دیگران
1392 

 پایدار توسعه و نهادی ظرفیت رابطه

-شهرستان: موردی مطالعه) ایمنطقه

 (ارومیه و بوکان های

 نتایج اساس بر و دارد ودوج پایدار توسعه شدن ایرویه میزان و نهادی ظرفیت بین معناداری ارتباط که داد نشان نتایج

. باشدمی همبستگی درصد 72.5 دارای نهادی ظرفیت گانه 5 هایمؤلفه با پایدار توسعه شدن ایرویه رگرسیون، تحلیل

 شدن ایرویه زانمی در متفاوتی سهم نهادی ظرفیت دهنده تشکیل هایمؤلفه که ساخت مشخص نتایج آن بر عالوه

 بودن یکپارچه مناسب، ونیقان ترتیبات هایمؤلفه مسیر، تحلیل نتایج اساس بر کهطوریبه اند؛داشته پایدار توسعه

 شدن ایرویه میزان رب 0.074 و 0.248 ،0.354 ،0.356 ،0.604 با ترتیب به دانش و یادگیری نهادی، توانایی نهادها،

 .اندبوده اثرگذار پایدار توسعه
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ه نقش نهادها های کمی هستند بهای داخلی که متکی بر یافتهپژوهش خارجی که اغلب با رویکرد کیفی و پژوهش

رو های پیشین چالشترضعف این نهادها در حوزه عمل و دانش از اصلی حالنیباا ددارندیتأکابعاد مختلف توسعه  بر

ظرفیت نهادی در  های پیشین، عالوه بر بررسیرود. در این پژوهش نیز تالش شده است تا همسو با پژوهششمار میبه

ها و شود از شاخصمی شدن توسعه پایدار پرداخته شود با این تفاوت که سعیشهرستان بجنورد، به ارتباط آن با نهادینه

رود کمک شمار میمعیارهای بیشتری استفاده شود و به غنای بیشتر این موضوع که در ایران جزو بکرترین موضوعات به

 نمود. 

 

 سازی نهادیو ظرفیت ظرفیت

 ای از کارشناسان و متخصصان برایمفاهیمی است که طیف گسترده ازجملهسازی نهادی ظرفیت نهادی یا ظرفیت

(. سازمان ملل متحد در تعریف Brown, 2008: 222کنند )بسیج نمودن تمامی منابع جمعی و فردی به آن رجوع می

ها و نهادها و حتی اشخاص و ظرفیت یعنی توانایی سازمان"( UNDP, 2006: 3کند که )ظرفیت و ارتقای آن بیان می

ستیابی به اهداف توسعه پایدار است و ارتقای ظرفیت انجام عملکردها، حل مشکالت، تنظیم و د منظوربهاجتماعات 

سازی نهادی . ظرفیت"شودفرایندی است که از طریق آن توانایی انجام کارها صورت پذیرفته و در طول زمان حفظ می

نوعی هایشان و بهبود عملکردها است که بهها در انجام مؤثر، کارآمد و پایدار مسئولیتبه معنای افزایش قابلیت سازمان

(. ظرفیت هر نهادی غالباً در چهار Van Geene, 2003: 4گردد )برای انجام دقیق امور قلمداد می نهادکیدر قدرت 

( و امکانات و وسایل  ,2004Oslak؛ به معنای مجموعه منبع مادی ) 1شدهشود: الف: ظرفیت گزارشبعد سنجیده می

(. ب: ظرفیت Nelissen, 2002است ) واگذارشده هاآن به که وظایفی انجام برای سازمان پتانسیل با اداری متناسب

گذاری کالن پذیری در مقابل سیاستای که انعطافگونه؛ یعنی سازگاری با اقدامات دولتی و مدیریت عمومی به2مؤثر

ها و دانشی مهارتیعنی مجموعه  ؛3مثابه یک محصول(. ج: ظرفیت بهRepetto ,2007در درون نهاد وجود داشته باشد )

 ,Burns) رادارندها و بهبود وضعیت موجود گیری از آن توانایی انجام مسئولیتکنند و با بهرهکه نهادها تولید می

1998; Savitch, 1995Grindle & Hilderbrand,  ;2005؛ یعنی توانایی نهاد برای بسیج 4مثابه فرایند(. د: ظرفیت به

( که با توسعه ساختار نهادی Willems and Baumer, 2003پاسخگویی به نیازها ) منابع فردی و جمعی در راستای

بگیرد  عهده به بلندمدت و مدتمیان مدت،کوتاه در هماهنگ و منظم صورتبه را خود هایمسئولیت مرتبط است تا

(Chavez and Rayas, 2006). قدرت حل مساله  نماید تا دانش، مهارت وسازی کمک میمجموعه فاکتورهای ظرفیت

های اصلی فرایند (. بنیانChapman, 2001در نهادها به جهت مدیریت صحیح و تداوم توسعه پایدار تقویت شود )

تأکید   -2ریزی و اجرای برنامه برنامه ٔ  نهیدرزمکارگیری رویکردهای چندجانبه به -1است از  ارتقای ظرفیت عبارت

کارگیری تأکید بر توسعه و به -4های اجتماعی بر تقویت و استفاده از سرمایه تأکید -3بر تحول و نوآوری نهادی و فنی 

مردم برای تأمین معاش خود به نحو پایدار از طریق ارتقای  یمقتدر ساز -5های جمعی )نهادی( و فردی و مهارت

اد سرمایه انسانی، سازی باید در ابع(. سنجش ظرفیت نهادی و ظرفیت104-105: 1388ها )محمدی، آموزشی و مهارت

                                                           
1- Reported Capacity 

2_ Effective Capacity 

3- Capacity as a Product 

4_ Capacity as Process 



 
 
 

 23 

 

 5 یاپی، پ1400بهار و تابستان، اول، شماره سومدوره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                           

ای که کیفیت گونه( بهRobins, 2008سرمایه اجتماعی، سرمایه نهادی و سرمایه اقتصادی مورد شناسایی قرار گیرد )

گیری، میزان پذیرش ها، مشارکت در تصمیمها، شفاف بودم مقررات و مسئولیتروابط رسمی و غیررسمی، نظام مشوق

سازمانی، مهارت سازمانی، هماهنگی بین و درون)فنی و مالی(، روابط باز و شفاف بینهای بیرونی، دسترسی به منابع ایده

اندازسازی در سازمان، ارزیابی و دانش فنی افراد، حمایت از یادگیری سازمانی، حمایت از ابتکارات فردی، چشم

(. برخی از پژوهشگران اعتقاد De Meene, 2008ای منابع و عملکردها در راستای اهداف سازمان را در بر گیرد )دوره

-سندیکاها و اتحادیه -2های متولی توسعه است از سازمان یابد که عبارتدارند که ظرفیت نهادی از سه مجرا ارتقا می

( با Gibbs et al, 2001: 103-107های داوطلب و غیررسمی و عمدتاً مردمی )سازمان -3های اقتصادی و جاری و 

های قانونی، ای با توجه به میزان قدرت نهادها، حمایتسازی در هر جامعههادی یا ظرفیتحال ارتقای ظرفیت ناین

 ای برای آن متصور شد. یافتهتوان مدل تعمیمهای فیزیکی مرتبط است و نمیفرهنگی و زیرساخت-بسترهای اجتماعی
 

 ای(نطقهم-ظرفیت نهادی و توسعه پایدار فضاهای شهری و پیراشهری )شهری

های تجربی مختلفی ای در پژوهشنطقهم-پشتیبانی ظرفیت نهادی از ابعاد گوناگون توسعه پایدار در مقیاس شهری

 ;Polk, 2011; Yoon, 2014; Kurul et al, 2012; Medina and Huete García, 2019به تائید رسیده است )

Ebohon et al, 1997; Hamdy et al, 1998های شیوه وبرانگیز است های مختلفی چالشزمینهحال همچنان در ( با این

هنی در هر های ذسو قلمروهای فرهنگی، ارزشی، تفکری و مدلاین تأثیرگذاری جای بحث دارد تا جایی که از یک

ونی روندهای بیر خود نباشد بلکه ازبهتواند عملکرد نهادها بر توسعه را متأثر سازد و صرفاً ساختار نهاد متکیای میجامعه

 رسمی سخن( و شاید بتوان از برجستگی نقش نهادهای غیرNorth, 1990; Mortel, 2000; Platje, 2004تأثیر بپذیرد )

دها باشد. از سوی دیگر تواند محرکه سایر نهاو می ردیگیدر برمراند که مجموعه بزرگی از این پارامترهای اجتماعی را 

پژوهی گذاری و اقدامخواهد شد بر سیاست موجب ارتقای ظرفیتگونه که اشکال و سطوح مختلف نهادی همان

ه نهادهای رسمی کنند ک(. برخی از محققین استدالل میEvans et al, 2005: 33توسعه پایدار نیز مؤثر است ) ٔ  نهیدرزم

تیبان و ید پشنهادی )نهادها حکومتی( نقش بیشتری در تحقق توسعه پایدار دارند و نهادهای غیررسمی با و حکومت

وسعه کارآمد حکومت نهادی باید در اجرای قوانین ت درواقعکننده عملکرد نهادهای رسمی و حکومتی باشند تقویت

دهند ود نشان نمیطلبانه از خها و افرادی باشد که رفتارهای ضدتوسعه و فرصتباشد و نهادهای غیررسمی دارای تشکل

 است. شدهارائههای این ایده در جدول زیر (. رهیافتPlatje, 2006: 14و الگوهای پایداری را تقویت کنند )
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 های مختلف تعادل نهادی و توسعه پایدار. درجه2جدول 
 شیوه اثر درجه تعادل نهادی شیوه عملکرد نهادها سطوح

 مثبت کامل تعادل سازمانی است. نهادهای رسمی و غیررسمی پشتیبان توسعه پایدار هستند و حکومت نهادی کارآمد 1

 احتماالً مثبت تعادل سازمانی نسبی مد است.نهادهای رسمی و غیررسمی پشتیبان توسعه پایدار هستند و حکومت نهادی ناکارآ 2

 احتماالً منفی عدم تعادل سازمانی رآمد است.نهاد رسمی و حکومت نهادی پشتیبان توسعه پایدار هستند و نهاد غیررسمی ناکا 3

 منفی عدم تعادل سازمانی اکارآمد است.پشتیبان توسعه پایدار هستند و حکومت نهادی و نهادهای غیررسمی ننهاد رسمی  4

 احتماالً مثبت عدم تعادل سازمانی نهاد غیررسمی پشتیبان توسعه پایدار هستند و حکومت نهادی ناکارآمد است. 5

 احتماالً منفی عدم تعادل سازمانی ارآمد است.و حکومت نهادی ک نهاد غیررسمی پشتیبان توسعه پایدار هستند و نهادهای رسمی 6

عدم تعادل سازمانی  مد است.حکومت نهادی پشتیبان توسعه پایدار هستند و نهادهای رسمی و غیررسمی ناکارآ 7

 فزاینده

 منفی

 منفی عدم تعادل سازمانی کامل نهادهای رسمی و غیررسمی و حکومت نهادی ناکارآمد هستند. 8

 Platje, 2006: 14منبع: 

کثیری  ( و مجموعهRoberts, 2006: 515ی بسیار وسیع و پیچیده است )امنطقه-گرچه دامنه ابعاد توسعه پایدار شهری

 ,Jovovic et al) ردیگیبرممحیطی، بهداشتی، فناوری، فرهنگی و .. را در های اقتصادی، اجتماعی، زیستاز شاخص

توان با توجه به فرایند ظرفیت کند اما میرد و ساختار نهاد نیز از همین الگو پیروی میتبع آن عملک( به256 :2017

ی مادی و و از سوی دیگر، ساختارها ردیگیبرمهای رسمی، غیررسمی و حکومتی را در سو بخشنهادی که از یک

گام بعد این مدل  است مدل نظری را ارائه نمود و در فراگرفتهفیزیکی و قانونی، عملکردها و هنجارهای اجتماعی را 

( وضعیت 2ره شما شکلای به مدل کاربردی و ابزاری برای سنجش )مطابق های هر جامعهنظری را با توجه به ویژگی

 موجود کرد. 
 

 
 . مدل نظری پژوهش بر اساس مطالعات 1شکل

  یشناسروش
ها و اطالعات از باشد. دادهی میاتوسعه-و ماهیت آن کابردی گرفتهنجاماتحلیلی -این پژوهش به شیوه توصیفی

های االت و کتابای از مقاست. در بخش کتابخانه شدهیآورجمعهای میدانی ای و بررسیطریق مطالعات کتابخانه

ای خام صورت گرفته هساخته، گردآوری دادهگیری از پرسشنامه محقق؛ و در بخش میدانی با بهرهشدهاستفادهمرتبط 

ت نهادی( و تأثیر و دو بخش کلی ناظر بر متغیر مستقل )ظرفی 6و  4سؤال به شرح جداول شماره  98است. پرسشنامه در 

-از متغیرها به ترتیب به ابعاد شش هرکدامکه  شدهیطراحای( نطقهم-متغیر مستقل بر متغیر وابسته )توسعه پایدار شهری

 است.  میتقسقابلگانه و دوگانه )با پنج زیرشاخص( 
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 . مدل کاربردی پژوهش2شکل

ها در سطح مند هستند و تعداد آنواحد تحلیل در این پژوهش کلیه نهادهایی هستند که از بودجه عمومی بهره

ار خود ابعاد مختلف حیات متولی توسعه هستند و در دستور ک ینوعبه هرکدامنهاد است که  70بر شهرستان بجنورد بالغ

. رندیگیبرممحیطی، بهداشتی و درمانی، آموزشی، اوقات فراغت و ... مردم را در فرهنگی، زیست-اقتصادی، اجتماعی

زیرا بیشترین اشراف را  1شدهانتخابدهی به سؤاالت پرسشنامه از کارکنان شاغل در این نهادها افراد نمونه برای پاسخ

های که بر وظایف و عملکرد نهادها دارند و در محیط اداری آشنایی بیشتری با ابعاد مختلف ظرفیت نهادی و عملکرد

درصد(  20نهاد انتخاب شدند )بیش از  15صورت تصادفی دستگاه دولتی، به 70منجر به توسعه خواهد شد، دارند. از بین 

پرسشنامه  400ن جامعه آماری )تعداد کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و ..(، تعداد و با توجه به مشخص نبود

از نهادها حدود  هرکدامصورت تصادفی )در )حداکثر تعداد پرسشنامه برای جامعه نامحدود طبق فرمول کوکران( به

بخش توصیفی از جداول و نمودارها ؛  های اولیه، برای تحلیل آن، درپرسشنامه( توزیع شد. پس از گردآوری داده 27

های ها استفاده شد. بررسیای مستقل برای بررسی میانگیننمونهتک t-testآماری  و در بخش استنباطی از آزمون

است.  میتقسقابلهای استنباطی نیز به دو بخش شناختی اعضای نمونه است و تحلیلتوصیفی شامل خصوصیات جمعیت

آمد و در بخش دوم تأثیر  گری شده که میانگین آن بدستارزیابی ظرفیت نهادی پرسش ٔ  نهیدرزمدر بخش اول 

از ابعاد ظرفیت نهادی بر ابعاد توسعه پایدار مشتمل بر شاخص روندها و نهادینگی توسعه سنجش شد که با  هرکدام

نیز میانگین  3دهد و عدد شان میکمترین تأثیر را ن 1بیشترین تأثیر و  5؛ که 5الی  1استفاده از طیف لیکرت )اعداد 

است. الزم به ذکر است که آلفای کرونباخ  شدهمحاسبهمتوسط است( میانگین این بخش با استفاده از آزمون مذکور 

های دهنده پایایی مطلوب است و موجب شد تا پرسشنامهبدست آمد که نشان 0.78شده به مقدار پرسشنامه توزیع 30

 بعدی نیز توزیع گردد.

 اختصاص خود به را شمالی خراسان استان شمالی و مرکزی هایبخش بجنورد، شهر مرکزیت به بجنورد شهرستان

 به جنوب از و سملقان و مانه شهرستان به غرب از شیروان، شهرستان به شرق از ترکمنستان، کشور با شمال از و داده

                                                           
اند که آشنایی کاملی با ظرفیت نهادها ندارند. یقینا شاغلین این بخش بیشترین دانش را نسبت به مردم به عنوان جامعه نمونه انتخاب نشده از این جهت - 1

 ها در تحقق توسعه را دارند. ظرفیت نهادهای خود و نقش این ظرفیت
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 شهرستان این. (1398ریزی خراسان شمالی، و برنامهشود )سازمان مدیریت می محدود جاجرم و اسفراین هایشهرستان

 سال در بجنورد شهرستان جمعیت. دارد آبادی 196 و دهستان 5 بخش، 2شهر،  3 ؛لومترمربعیک 3619 حدود مساحت با

نفر جمعیت  233810خانوار با  68753است که از این تعداد؛  گردیده نفر برآورد 324083 خانوار با 94457 بر بالغ 1395

نفر جمعیت در نقاط روستایی ساکن هستند )سالنامه آماری استان خراسان  90273خانوار با  25704در نقاط شهری و 

 .(1395شمالی، 

 

 
 موردمطالعهمحدوده  .3شکل

 

 های تحقیقیافته
 شوندگانشناختی پرسشخصوصیات جمعیت

 5/31شوندگان را مردان و درصد از پرسش 5/68است.  شدهاشارهترین اطالعات اعضای نمونه در جدول زیر به مهم

 مترین گروهکدرصد است و  25/38سال با  64الی  45دهند. سن اغلب کارکنان نهادها بین درصد را زنان تشکیل می

سی هستند و درصد از کارکنان دارای مدرک کاردانی و کارشنا 25/59باشد. درصد می 5/8سال با  64نیز بیش از 

رصد به ترتیب د 75/16درصد، و قراردادی با 25/42باشد. اشتغال رسمی با درصد می 7تحصیالت دیپلم و کمتر از آن 

غالباً  اند کهودهدرصد نیز گزینه سایر را انتخاب نم 75/11های استخدامی در نهادها است و بیشترین و کمترین شکل

دهنده تجربه سال است که نشان 10الی  5ز اعضای نمونه بین درصد ا5/43صورت ساعتی فعالیت دارند. سابقه اشتغال به

ت نهادی دارند. همچنین سال سابقه فعالی 10اند که بیش از درصد نیز اذعان نموده 38نسبتاً باالی فعاالن اداری است و 

ین رقم مربوط به ای نمونه نیز تا حدودی به اعضای نمونه مشابهت دارد و بیشترمیانگین سابقه اشتغال همکاران اعض

 درصد است.  5/42سال با  10الی  5سابقه اشتغال 
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 شناختی اعضای نمونه. خصوصیات جمعیت3جدول 

 درصد های توصیفییافته درصد های توصیفییافته

 جنس
 5/68 مرد

 نحوه اشتغال

 25/42 رسمی

 25/29 پیمانی 5/31 زن

 سن

 75/16 قراردادی 75/21 30-18

 75/11 سایر 5/31 45-30

64-45 25/38 

 سابقه اشتغال در نهاد

 5/18 سال 5کمتر از 

 5/43 سال 10تا  5 5/8 + 64

 میزان تحصیالت

 38 سال 10بیش از  7 دیپلم و کمتر

 25/59 کاردانی و کارشناسی
میانگین سابقه اشتغال سایر 

 همکاران

 25/22 سال 5کمتر از 

 5/42 سال 10تا  5 75/25 کارشناسی ارشد

 25/35 سال 10بیش از  8 دکتری

 

ر هستند که در صورت توان بیان کرد که کارکنان نهادی از تجربه تحصیالتی و شغلی نسبتاً مطلوبی برخوردامی تیدرنها

های یکی از پتانسیل عنوانبهتواند حوزه تحصیلی و تخصصی میهای مرتبط با کارگیری صحیح و منطقی در مسئولیتبه

لی بین نیروهای جوان و سنی نیز توزیع نسبتاً متعاد ازلحاظسازی و ارتقای عملکرد نهادها شناخته شود. مرتبط با ظرفیت

شود هادها محسوب مینپوشانی دارد و یکی از نقاط قوت اشتغال هم باسابقهتر وجود دارد که تا حدودی تجربهافراد با

 بهره نمانده است.تر بیکارگیری افراد باتجربهکند و هم از بهزیرا هم از نیروهای جوان و عمدتاً پویا و فعال استفاده می

 
 های متولی توسعهسنجش ظرفیت نهادی سازمان

پایدار را تحت  که حیات توسعه ردیگیدر برمهای مادی و غیرمادی را ای از شاخصظرفیت نهادی همواره مجموعه

اطی، دانشی، فرهنگی های ارتببازتابی از امکانات و خدمات نیست بلکه سرمایه صرفاًها دهد. این شاخصقرار می ریتأث

اختارهای موجود؛ به است که عالوه بر س لیدخای در سنجش آن جانبهبه همین دلیل عناصر همه برداردو ... را نیز در 

ر شهرستان بجنورد دهای متولی توسعه دارد و بر مبنای آن ظرفیت نهادی سازمان دیتأکارتباط ساختاری  دهی وسازمان

های تحقیق گیرد. یافتهیماست که دامنه وسیعی از منابع مادی و معنوی را دربر  شدهارائهسؤال  68مؤلفه و  6در قالب 

 57اند و تعداد رده( را بدست آو3متوسط )عدد  ازحدشیبگویه میانگینی  11گویه تنها  68دهد از مجموع نشان می

یانگین مربوط به گویه باشد. باالترین متر است که به معنای عدم مطلوبیت وضع موجود میگویه از میانگین متوسط پایین

 70/1ا میانگین متیاز بترین ااست. پایین 85/3با   "های مربوط به وظایف نهادیها و کتابها، جزوهدسترسی به کتابچه"

 "د ایدز و ....(انتقال )ماننهای قابلبیماری ٔ  نهیدرزمهای عمومی افزایش آگاهی "مربوط به عملکرد نهادی در ارتباط با 

رسد نظر میطلوب نیست و بهمای حاکی از وضعیت ها، هیچ گویهبرخالف سایر مؤلفه "منابع دانشی"است. در مؤلفه 

ت. همچنین نهادی مربوط به فضای دانشی در نهادهای متولی توسعه اس حوزه ظرفیتهای اساسی در یکی از چالش

های موجود است ترین چالشتوانایی نهادها برای بسیج منابع فردی و جمعی در راستای پاسخگویی به نیازها از اصلی

ن در استفاده از منابع مادی و اییوری پای و بهرهگویه از شاخص منابع ارتباطی؛ فرایندهای مداخله 7که در  یاگونهبه

 باشد. محصول نهایی آن می ییگراجانبهکینهادی مشهود است تا جایی که عملکردهای بخشی و انسانی درون و برون
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حتی متوسط  دهد که اختالف زیادی با وضعیت مطلوب وها را نشان میمیانگین مجموعه گویه 63/2عدد  تیدرنها 

 دارد. 

 های ظرفیت نهادیسؤاالت مرتبط با شاخص . میانگین4جدول 

 میانگین سؤاالت شماره
انحراف 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد
 tآماره 

 منابع مادی و فیزیکی

 41/48 049/0 99/0 40/2 فضای ساختمانی 1

 02/48 054/0 08/1 60/2 تراکم کارمندان در هر اتاق 2

 25/46 069/0 38/1 19/3 حقوق و مزایا کارمندان موقعبهپرداخت  3

 96/47 070/0 41/1 40/3 تعداد اقالم اداری 4

 94/47 050/0 1 40/2 ازیموردنآالت تجهیزات و ماشین 5

 35/45 062/0 24/1 82/2 منابع مالی در دسترس و کافی برای مواقع ضروری و بحرانی 6

 03/49 049/0 99/0 43/2 کیفیت فیزیکی ساختمان 7

 منابع انسانی

 19/38 048/0 97/0 86/1 مرتبط بودن وظایف و رشته تحصیلی کارکنان 8

 15/47 070/0 40/1 33/3 تجربه الزم برای انجام وظایف 9

 05/47 052/0 05/1 48/2 هادانش فنی و تخصصی کارکنان و اطالعات آن 10

 01/49 052/0 04/1 55/2 توجیه کارکنان به شرح خدمات و وظایف آنان 11

 88/46 053/0 06/1 49/2 وظایف و توانایی و روحیه کارکنان تناسب 12

 16/45 070/0 41/1 18/3 داشتن انگیزه الزم برای انجام وظایف 13

 31/47 053/0 06/1 51/2 عالقه و دلبستگی به محیط اداره و انجام وظایف 14

 52/49 049/0 98/0 43/2 دقت و حساسیت کارکنان به انجام وظایف 15

 60/46 068/0 37/1 21/3 احساس مسئولیت کارکنان نسبت به حل مشکالت اداره 16

 39/47 066/0 33/1 17/3 تعهد اخالقی کارکنان برای خدمت به مردم و انجام وظایف 17

 14/48 052/0 04/1 50/2 کارکنان در محیط اداری انضباطنظم و  18

 82/48 049/0 99/0 44/2 اداری یهاتیفعالجلوگیری از بروکراتیک شدن  19

 62/46 069/0 39/1 26/2 های کارکنان از طرف نهادها و خالقیتاحترام به ایده 20

 33/48 050/0 1 41/2 برقراری سیستم مشخص و شفاف پاداش و مجازات کاری 21

 40/37 048/0 96/0 79/1 ساالریارتقای شغلی کارکنان بر اساس شایسته 22

 71/49 049/0 98/0 45/2 کارکنان نسبت به موقعیت و جایگاه سازمانی خوداحساس مثبت  23

 05/44 061/0 22/1 68/2 ها برای بهبود عملکردکار گروهی و مشارکت در فعالیت 24

 97/47 050/0 1 41/2 واگذاری وظایف همکار غایب به سایر همکاران 25

 83/45 056/0 31/1 59/2 شرکت در جلسات 26

 42/38 051/0 02/1 97/1 سازمانی برای کارکنان مراتبسلسلهتعامل با مدیران خارج از  27

 04/47 052/0 05/1 49/2 استقبال از نقدهای منصفانه در محیط اداری 28

 19/50 069/0 39/1 50/3 اعتماد متقابل بین کارکنان نهاد 29

 منابع حیاتی

 05/46 057/0 15/1 65/2 محیط طبیعی کنندهآلوده یهاتیفعالجلوگیری از  30

 82/48 069/0 39/1 39/3 ستیزطیمحو آموزش به مردم در مورد چگونگی حفظ  یرساناطالع 31

 09/47 052/0 05/1 49/2 هارودخانهجلوگیری از آلوده شدن  32

 74/37 046/0 92/0 75/1 و جلوگیری از قطع درختان هاجنگلحفظ  33

 60/47 052/0 05/1 50/2 تخریب و از بین رفتن پوشش گیاهیجلوگیری از  34
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 61/48 049/0 99/0 42/2 جلوگیری از آلوده شدن مناطق تفرجگاهی طبیعی 35

 07/47 052/0 05/1 48/2 حفاظت از جانوران وحشی منطقه 36

 85/47 050/0 1 40/2 جلوگیری از فرسایش خاک 37

 85/47 052/0 05/1 51/2 وخاکآباز منابع  یبرداربهرهدرست  یهاوهیشترویج  38

 98/48 049/0 99/0 42/2 آموزش مردم در مورد کاهش تولید زباله یا بازیافت آن 39

 95/46 052/0 05/1 48/2 چگونگی مواجهه با مخاطرات طبیعی ٔ  نهیدرزمآموزش به مردم  40

 50/39 049/0 98/0 94/1 یسازمقاومو مقررات  ضوابطرعایت  منظوربهو سازها  برساختنظارت  41

 05/47 052/0 05/1 48/2 هایانرژترویج چگونگی مصرف درست آب، برق، گاز و سایر  42

 66/48 050/0 98/0 43/2 ..(نمایش و . یهاسالن، هاکتابخانهفرهنگی ) یهامکانایجاد و گسترش  43

 06/47 053/0 05/1 51/2 تاریخی منطقه و معرفی آنکمک به ارتقاء و تقویت جایگاه میراث فرهنگی و  44

 65/38 044/0 1 70/1 یدز و ....(ا)مانند  انتقالقابل یهایماریب ٔ  نهیدرزمهای عمومی افزایش آگاهی 45

 46/47 053/0 06/1 52/2 المنفعهعام یکارهامردمی و خیرین در  یهامشارکتجلب  46

 24/47 053/0 88/0 53/2 کمک به پیشرفت بخش کشاورزی 47

 83/46 053/0 06/1 49/2 محلی و حمایت از افراد کارآفرین یوکارهاکسبهای توسعه شیوه 48

 منابع پشتیبان

 65/36 082/0 65/1 02/3 دسترسی به کارهای پژوهشی 49

 66/44 062/0 25/1 79/2 توسعه یهاطرحدسترسی به  50

 76/59 064/0 29/1 85/3 های مربوط به وظایف نهادیها و کتابها، جزوهدسترسی به کتابچه 51

 75/44 061/0 22/1 73/2 دسترسی به مراکز پژوهشی و آموزش عالی 52

 منابع دانشی

 29/48 050/0 1 41/2 توسعه منطقه ٔ  نهیدرزمدانش و آگاهی کارکنان اداره  53

 79/47 052/0 05/1 51/2 مردم و یا معتمدین محلی یهادگاهیدگیری از نظرات و بهره 54

 76/49 049/0 99/0 46/2 تبادل اطالعات و تجربه با سایر نهادها 55

 32/45 057/0 15/1 61/2 تشویق کارکنان به اشتراک دانش و تجربه با یکدیگر 56

 09/48 050/0 1 41/2 استفاده از تخصص و مهارت کارکنان در اداره 57

 13/45 060/0 20/1 72/2 بندی اقدامات و تجربیات نهاددسته 58

 16/49 049/0 99/0 44/2 در درون نهاد یا سایر نهادها ییمهارت افزاهای برگزاری کارگاه 59

 24/38 044/0 89/0 71/2 آشنایی کارکنان با قوانین و مقررات نهاد 60

 67/46 051/0 02/1 39/2 دانش کارکنان نسبت به شرایط ویژه محلی و وضعیت مردم 61

 ارتباطیمنابع 

 69/47 052/0 05/1 51/2 نهادی(شده در نهادهای شهرستان )هماهنگی بینهماهنگی تصمیمات گرفته 62

 79/48 069/0 39/1 39/3 ارتباط نهادهای شهرستان با یکدیگر 63

 36/47 052/0 05/1 49/2 کاری بین نهادهای شهرستانای و موازیاز بین بردن فرایندهای مداخله 64

 70/47 052/0 05/1 50/2 همکاری صمیمانه نهادهای شهرستان برای پیشرفت و بهبود فرایندهای اداری 65

 37/48 050/0 1 42/2 کاستن از فرایندهای بروکراتیک بین نهادی برای خدمت رسانی به مردم 66

 24/47 052/0 04/1 48/2 نهادی برای پیشرفت منطقهتقسیم وظایف صحیح و دقیق بین 67

 58/36 048/0 96/0 76/1 رسانی به مردمگیری از ظرفیت سایر نهادها برای خدمتبهره 68

 

درصد  95ها با ضریب اطمینان ای مستقل میانگین هر کدم از مؤلفهنمونهتک t-testگیری از آزمون با بهره

بیشترین سطح مطلوبیت را  10/3های ظرفیتی نهادها با میانگین یک از اهرم عنوانبه "منابع پشتیبان"است.  شدهمحاسبه

ترین میانگین قرار دارد. پایین 75/2با میانگین  "منابع مادی و فیزیکی" ازآنپسدارد که از حد متوسط نیز باالتر است و 
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صاص دارد. معناداری اخت 42/2و  41/2های به ترتیب با میانگین "منابع حیاتی"و  "منابع دانشی"های نیز به مؤلفه

رسد بهسازی نیروی انسانی قابل تائید ست. به نظر می 000/0ها با سطح خطای آمده در تمامی مؤلفههای بدستمیانگین

توان برخی از است که در صورت بهبود آن می ییهامؤلفه نیترمهمو کارآمدی منابع انسانی درون و برون نهادی از 

از آن است  متأثرمستقیم  صورتبهبخشید زیرا شاخص منابع انسانی، دانشی، ارتباطی و .. های غیرمادی را بهبود شاخص

فرادستی  یدستور کارهااز اسناد، قوانین و  متأثرها همچون شاخص ارتباطی تا حدود زیادی همچنین برخی از شاخص

 جانبه است. فضایی و همهکاری بدون تقسیم کار و فرایندهای بخشی بدون فرایندهای است که منجر به موازی

 

 ای مستقلنمونهتک t-testهای ظرفیت نهادی با استفاده از آزمون . میانگین مؤلفه5جدول 
 خطای میانگین انحراف استاندارد خطای معناداری میانگین حجم نمونه ابعاد ظرفیتی

 0.023 0.46 0.000 2.75 400 منابع مادی و فیزیکی

 0.014 0.29 0.000 2.62 400 منابع انسانی

 0.014 0.28 0.000 2.42 400 منابع حیاتی

 0.039 0.78 0.000 3.10 400 منابع پشتیبان

 0.020 0.41 0.000 2.41 400 منابع دانشی

 0.023 0.47 0.000 2.50 400 منابع ارتباطی

 
 ایمنطقه-شهریشدن توسعه پایدار میزان تأثیرگذاری ابعاد ظرفیت نهادی بر روند و نهادینه

ای حائز اهمیت است. تأثیرگذاری نهادها بر نطقهم-پس از ارزیابی ظرفیت نهادی، رابطه آن با توسعه پایدار شهری

د تأثیرگذار باشد یعنی گیرد، به این معنا که ابتدا باید ظرفیتی وجود داشته باشد تا بتوانتوسعه از دو مجرا صورت می

یت خود ست اما شرط کافی وجود عملکردهای مطلوب است یعنی نهادها از ظرفا "ظرفیت نهادی"شرط الزم وجود 

مونه در مورد میزان نشود. در همین راستا از جامعه نامیده می "عملکرد نهادی"برای تحقق توسعه استفاده نمایند، که 

دهد( ادی را نیز نشان میاست )که عملکرد نه آمدهعملبهگری های ظرفیتی بر توسعه پایدار پرسشتأثیرگذاری مؤلفه

های روندی و نهادینگی اثرگذاری آشکاری بر مؤلفه "منابع مادی و فیزیکی"ها گویای آن است در مؤلفه که یافته

بر  "منابع انسانی"کمتر است. مؤلفه  3ها از حد متوسط ای که تمامی میانگینگونهتوسعه پایدار صورت نگرفته است به

های ن بر سایر مؤلفهاثرگذار بوده است اما تأثیر آ 45/3با میانگین  "ایعه پایدار منطقهدرک و شناخت اهمیت توس"

ثرگذار است اما بر ا 30/3با میانگین  "زیستارتقای کیفیت محیط"بر مؤلفه  "منابع حیاتی"توسعه مشهود نیست. مؤلفه 

های کدام از مؤلفهبر هیچ "منابع پشتیبان"ؤلفه اشته است. در ادامه همین روند، مها تأثیرگذاری مطلوبی ندسایر مؤلفه

تأثیر نسبتاً  12/3ین با میانگ "زیستارتقای کیفیت محیط"صرفاً بر  "منابع دانشی"توسعه تأثیر آشکاری ندارد و مؤلفه 

ه هی به توسعدجهت"، که تنها بر قرارگرفتهمورد ارزیابی  "منابع ارتباطی"مؤلفه  تیدرنهامطلوبی گذاشته است. 

تأثیر متغیرهای  نهیدرزمآمده های بدستصورت مطلوبی مؤثر بوده است. میانگینبه 31/3با میانگین  "فرهنگی-اجتماعی

 است. شدهارائه 6صورت کامل در جدول شماره مستقل بر وابسته به
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 ایمنطقه-شهری شدن توسعه پایدارهای روندی و نهادینه. تأثیر ظرفیت نهادی بر مؤلفه6جدول   

 میزان اثر متغیرهای وابسته شماره متغیرهای  مستقل
 انحراف

 استاندارد

خطای 

 استاندارد
 tآماره 

منابع مادی و 

 فیزیکی

 38.30 0.052 1.05 2.02 زیستارتقای کیفیت محیط 69

 49.07 0.049 0.99 2.43 دهی به توسعه متوازن اقتصادیجهت 70

 46.95 0.052 1.05 2.48 رهنگیف-دهی به توسعه اجتماعیجهت 71

 47.82 0.050 1.00 2.40 ایدرک و شناخت اهمیت توسعه پایدار منطقه 72

 47.00 0.052 1.05 2.49 اهداف توسعه پایدار تحقق 73

 منابع انسانی

 48.70 0.050 1.00 2.44 زیستارتقای کیفیت محیط 74

 47.02 0.053 1.06 2.50 دهی به توسعه متوازن اقتصادیجهت 75

 47.01 0.050 1.01 2.39 رهنگیف-دهی به توسعه اجتماعیجهت 76

 50.12 0.068 1.37 3.45 ایدرک و شناخت اهمیت توسعه پایدار منطقه 77

 50.05 0.048 0.97 2.43 اهداف توسعه پایدار تحقق 78

 منابع حیاتی

 48.28 0.069 1.38 3.30 زیستارتقای کیفیت محیط 79

 45.11 0.058 1.61 2.63 به توسعه متوازن اقتصادی دهیجهت 80

 48.08 0.052 1.04 2.50 رهنگیف-دهی به توسعه اجتماعیجهت 81

 43.96 0.050 1.00 2.20 ایدرک و شناخت اهمیت توسعه پایدار منطقه 82

 49.38 0.065 1.38 2.23 اهداف توسعه پایدار تحقق 83

 منابع پشتیبان

 48.41 0.050 1.00 2.42 زیستمحیطارتقای کیفیت  84

 47.85 0.052 1.05 2.51 دهی به توسعه متوازن اقتصادیجهت 85

 49.41 0.049 0.99 2.45 رهنگیف-دهی به توسعه اجتماعیجهت 86

 48.58 0.066 1.32 2.21 ایدرک و شناخت اهمیت توسعه پایدار منطقه 87

 48.17 0.050 1.00 2.41 اهداف توسعه پایدار تحقق 88

 منابع دانشی

 45.27 0.068 1.37 3.12 زیستارتقای کیفیت محیط 89

 36.58 0.048 0.97 1.77 دهی به توسعه متوازن اقتصادیجهت 90

 47.03 0.053 1.06 2.49 رهنگیف-دهی به توسعه اجتماعیجهت 91

 41.90 0.052 1.02 2.15 ایدرک و شناخت اهمیت توسعه پایدار منطقه 92

 47.38 0.042 1.05 2.50 اهداف توسعه پایدار تحقق 93

 منابع ارتباطی

 50.45 0.048 0.97 2.45 زیستارتقای کیفیت محیط 94

 37.61 0.046 0.93 1.76 دهی به توسعه متوازن اقتصادیجهت 95

 47.80 0.069 1.38 3.31 رهنگیف-دهی به توسعه اجتماعیجهت 96

 42.56 0.052 1.05 2.25 ایاهمیت توسعه پایدار منطقهدرک و شناخت  97

 48.41 0.049 0.99 2.41 اهداف توسعه پایدار تحقق 98

 

های ظرفیت نهادی اثر مثبتی بر توسعه پایدار کدام از مؤلفهدهد که درمجموع، هیچشده نشان مینتایج نهایی حاصل

منابع "ترین اثرگذاری مربوط به مؤلفه بدست آمده است. بیش 3ها کمتر از ای نداشته و تمامی میانگینمنطقه-شهری

-است. تمامی میانگین 36/2با امتیاز  "منابع مادی و فیزیکی"و کمترین اثرگذاری مربوط به مؤلفه  78/2با امتیاز  "حیاتی

 قابل تائید است.  000/0درصد و خطای  95آمده با سطح اطمینان های بدست
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 ای منطقه-های ظرفیت نهادی بر توسعه پایدار شهریتأثیر مؤلفه. 7جدول
 خطای میانگین انحراف استاندارد خطای معناداری میزان اثر بر متغیرهای وابسته حجم نمونه متغیرهای مستقل

 0.025 0.50 0.000 2.36 400 منابع مادی و فیزیکی

 0.025 0.51 0.000 2.64 400 منابع انسانی

 0.029 0.58 0.000 2.78 400 منابع حیاتی

 0.029 0.59 0.000 2.60 400 منابع پشتیبان

 0.027 0.55 0.000 2.41 400 منابع دانشی

 0.023 0.47 0.000 2.43 400 منابع ارتباطی

 

ده از آزمون های نهادی در توسعه پایدار فضاهای شهری و پیراشهری با استفاتر نقش ظرفیتجهت بررسی دقیق

است. نتایج  شدهبهمحاسخطی میزان اثرگذاری ظرفیت نهادها )متغیر مستقل( بر توسعه پایدار )متغیر وابسته(  ونیرگرس

درصد متغیر  140/0به میزان  005/0واریانس رگرسیون گویای آن است که متغیر مستقل توانسته است با ضریب خطای 

تولی توسعه، این منورد به دلیل ظرفیت پایین نهادهای بینی نماید. در شهرستان بجوابسته را به شکل معناداری پیش

 .تواند اثرگذاری را نیز افزایش دهدارتقای ظرفیت نهادی می کهیدرصورتاثرگذاری اندک بوده است 

 

 متغیر مستقل بر وابسته(  ریتأث. تحلیل واریانس متغیرهای پژوهش )8جدول 
 بینیمقدار پیش مقدار -F Pآماره  مربعاتمیانگین  مجموع مربعات درجه آزادی منبع تغییرات

 140/0 005/0 981/7 930/11 930/11 1 رگرسیون

    945/1 918/594 398 ماندهباقی

     847/606 399 کل

 

های بعی از ظرفیتتوان عنوان کرد که انگاره توسعه پایدار شهری و پیراشهری در شهرستان بجنورد تامی تیدرنها

 حالنیدرعض و ها است و تا زمانی که درک متناق، شایسته و مطلوب آنمؤثرنهادی به همراه کارایی درون و برون

ای وقعیت ویژه توسعهآن منطق ابزاری نهادها پاسخگوی م تبعبهمتمایزی از توان عملکرد نهادی وجود داشته باشد و 

ریزان در قیود برنامه وزمینه ها، پستمرکز بر ظرفیتآمیز خواهد بود. بر همین اساس انداز آتی مخاطرهقرار نگیرد چشم

گرایانه و عقالنی بود. شریزی کنباید به دنبال قواعد همگانی و کوشش برنامه ازآنپسمواجه با فرایند توسعه است که 

 ده است.دور کر هااین دو گام در شرایط فعلی به امری عبث و بیهوده تبدیل گشته که نهادها را از منطق وجودی آن

 گیری نتیجه
 ,Wang et al)است  قرارگرفته دیتائرابطه علی ظرفیت نهادی و توسعه پایدار در غالب تحقیقات گوناگون مورد 

2017; Sence and Korthals, 2010; Mulugetta, 2008; Tonn, 2014 که در این پژوهش نیز مشهود است اما در )

  ,Sence and Korthals , 2010; Isaksson)بیان جزئیات آن باید عنوان کرد که نتایج تحقیق همسو با پیشینه خارجی 

and Hagbert, 2020; Morrison, 2014)  ،( نشان 1396پور، : الله1397و همچنین پیشینه داخلی پژوهش )بنا و دیگران

های متولی توسعه در شهرستان بجنورد در سطح نامطلوبی قرار دارد و این ظرفیت که ظرفیت نهادی سازماندهد می

همچون پژوهش )کاظمیان و  درواقعشدن توسعه فضاهای شهری و پیراشهری مؤثر واقع شود. نتوانسته است در نهادینه
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برداری است اما در شهرستان بجنورد به دلیل عدم بهره( ارتباط میان ظرفیت نهادی و توسعه پایدار نمایان 1392دیگران، 

از ظرفیت نهادها، عملکرد آن نیز با چالش مواجه شده و در تحقق و نهادینه شدن توسعه پایدار نتوانسته است مؤثر واقع 

ین مقدار ها بر توسعه نیز به همهای ظرفیت نهادی در سطح پایینی قرار دارند و تأثیر آنای که مؤلفهگونهشود به

برداری کرد و در گام اول باید ظرفیت نهادی به تکامل برسد و سپس از این ظرفیت بهره درواقعاست.  افتهیکاهش

توان اطمینان داشت. در همین ظرفیت نهادی به بلوغ نرسیده باشد به تأثیرگذاری آن در فرایند توسعه نمی کهیمادام

کدام از ای که هیچگونهظرفیت نهادی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند به هایراستا در شهرستان بجنورد تمامی مؤلفه

اند به همین دلیل اثرات آن بر توسعه نیز غیرمشهود است و تأثیر متغیرهای مستقل را کسب نکرده 3ها امتیاز متوسط آن

های پیشین، تکمیل پژوهش ها به حدمتوسط دست نیافته است. نتایج این پژوهش درکدام از مؤلفهبر وابسته در هیچ

های مادی ای از مؤلفهقرار داده و مجموعه یموردبررسهای بیشتری ظرفیت نهادی در شهرستان بجنورد را در شاخص

شدن ای نیز عالوه بر روند توسعه، به نهادینهمنطقه-و غیرمادی را به آزمون گذاشته است. در بحث توسعه پایدار شهری

های متولی توسعه باید رسد در تولید ادبیات این بحث و کاربست آن در سازمانبه نظر می لحانیبااآن تأکید شده؛ 

برداری نمایند و حتی به خلق های خود بهرهتری صورت گیرد تا کارگزاران توسعه از تمامی پتانسیلاقدامات جدی

های کنونی شهرستان در پاسخ به چالش توانزیر را می یهاشنهادیپهای بیشتر مبادرت ورزند. در همین راستا ظرفیت

 بجنورد در ارتباط با ظرفیت نهادی و توسعه پایدار مطرح کرد:
های ویژه تخصیص بودجه وای های توسعهزیربنای فعالیت عنوانبههای مادی و فیزیکی توسعه زیرساخت :منابع مادی و فیزیکی

در ایش منابع مالی نیازهای جدید و جلوگیری از اتالف منابع؛ افز های نهادی با توجه بهبرای ارتقای آن؛ ارتقای زیرساخت

های کاری از طریق نظام ی کارکنان به محیطبستگدلافزایش انگیزه و  منابع انسانی: های ضربتی و ویژه.برای برنامه دسترس

های انسانی در رمایهآنان و جلوگیری از اتالف س بادانشهای مرتبط گیری از نیروهای متخصص در حوزهتشویقی و تنبیهی، بهره

کاری؛ ارتقای ظرفیت  های علمی و نوین بهسازی منابع انسانی برای افزایش راندمانهای غیرتخصصی؛ توجه به روشبرابر فعالیت

افزایش آموزش  ی:تمنابع حیا ای.افزایی و آموزش کارکنان و بدل شدن آنان به کارکنان متخصص و حرفهنهادی از طریق مهارت

ای دانش کارکنان ها در جهت تحقق توسعه پایدار؛ ارتقرسانی به شهروندان در خصوص منابع طبیعی و انواع آلودگیو آگاهی

-ج و گسترش فعالیتبخشی؛ تروی صرفاًهای محیطی، اجتماعی، اقتصادی و .. منطقه و جلوگیری از دیدگاهدر زمینه مسائل زیست

سازی ودجه، سادههای تشویقی و انگیزشی از طریق تخصیص بمحیطی و هم اقتصادی( با برنامهحوزه زیستهای پایدار )هم در 

نی و بخصوص کنشگری المنفعه از طریق مشارکت همگاهای عاممقررات، پرهیز از بوروکراسی اداری  و ..؛ توسعه بیشتر فعالیت

 تجربی و نظری ادبیات به دنبخشی غنا و پایدار توسعه در نهادها نقش با طهراب در فرادستی سند یک تدوین منابع پشتیبان: ها.خیریه

ا وظایف نهادی از طریق بروز و مرتبط گیری از تجربیات نظری آنان؛ گرداوری منابع بهموضوع؛ ارتباط با مراکز علمی و بهره این

ن گذاشتایدار و به اشتراک پتوسعه  ٔ  نهیدرزمی و ارزیابی اثرات نهادها بررس منابع دانشی: از نهادها. هرکدامای در بانک کتابخانه

رتقای دانش کارکنان؛ افزایی در درون نهادها برای اهای همآن با کارکنان جهت افزایش دانشی علمی و عملی؛ برگزاری کارگاه

-چاره منابع ارتباطی: ار.با تحقق توسعه پایدنهادی در ارتباط نهادی و برونهای درونها و قوتافزایش آگاهی کارکنان با چالش

ماهنگی تصمیمات های جمعی و مردمی( و عرضی )ناهگیری نهادها از ظرفیتهای طولی )عدم بهرهجویی برای دوپارگی ارتباط

سایر ی همسو با اها؛ حذف وظایف و دستورکارهای زائد و مداخلهبین نهادهای مختلف( از طریق بازتعریف وظایف و مسئولیت

 ها، تجربیات، قوانین و ...نهادی بخصوص در حیطه سیاستگیری از ظرفیت بروننهادهای کنشگر؛ بهره
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 تشکر و قدردانی
 توسعه و نهادی ظرفیت رابطه بررسی"این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول در دانشگاه شهید بهشتی تهران تحت عنوان 

ده دوم و مشاوره به راهنمایی نویسن "(شمالی خراسان جرگالن و راز و بجنورد هایشهرستان :موردپژوهش) ایمنطقه پایدار

 نویسندگان سوم و چهارم است.
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