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  )انجمن جغرافياي ايرانالمللي  بينفصلنامه (جغرافيا 

  1392 پاييز، 38شماره ، يازدهمسال دوره جديد، 

 

      اياي  رابطة ظرفيت نهادي و توسعه پايدار منطقهرابطة ظرفيت نهادي و توسعه پايدار منطقه

  ))شهرستانهاي بوكان و اروميهشهرستانهاي بوكان و اروميه: : مطالعه مورديمطالعه موردي((
  

غالمرضا كاظميان
1

راد  ، خدر فرجي
2

الدين افتخاري، عبدالرضا ركن
3

مهدي پورطاهريو  
4

  

  

  چكيده

مفهومي عمده و مهم در چارچوب رويكرد نهادي به ، 1990هاي اوليه دهه در طول دو دهه اخير يعني از سال

ها در  اين مفهوم شامل طيفي از مؤلفه. باشد اي مي اي ظهور يافته است كه ظرفيت نهادي منطقه توسعه منطقه

هاي اخير از مفهومي تحليلي به ابزاري تجويزي براي دستيابي به  سطح فردي، سازماني و گروهي بوده و در سال

  .اي تبديل شده است سطوح محلي و منطقه توسعه پايدار در

پيمايشي و كيفي به بررسي ارتباط ظرفيت نهادي و توسعه پايدار  - هاي كمي در اين مقاله با استفاده از روش

هاي نهادهاي محلي پرداخته  ها، اقدامات و فعاليت گيري اي شدن آن در تصميم اي بر حسب ميزان رويه منطقه

اي و نيز با  مشخص شدن ميزان اثرگذاري ظرفيت نهادي بر توسعه پايدار منطقه در اين راستا جهت. شود مي

توجه به ساختار متمركز نظام اداره امور در ايران و جهت مشخص شدن اثر چنين نظام متمركزي، وجود چنين 

آذربايجان  هاي بوكان و اروميه در استان اي ايران با مطالعه موردي شهرستان اي در سطوح محلي و منطقه رابطه

  . غربي مورد مطالعه و سنجش قرار گرفته است

اي شدن توسعه پايدار وجود دارد و بر  نتايج نشان داد كه ارتباط معناداري بين ظرفيت نهادي و ميزان رويه

درصد  5/72گانه ظرفيت نهادي داراي 5هاي  اي شدن توسعه پايدار با مؤلفه اساس نتايج تحليل رگرسيون، رويه

دهنده ظرفيت نهادي سهم متفاوتي  هاي تشكيل عالوه بر آن نتايج مشخص شاخت كه مؤلفه. باشد ميهمبستگي 

هاي ترتيبات قانوني  اند؛ به طوريكه بر اساس نتايج تحليل مسير، مؤلفه اي شدن توسعه پايدار داشته در ميزان رويه

و  248/0، 354/0، 356/0، 604/0يب با مناسب، يكپارچه بودن نهادها، توانايي نهادي، يادگيري و دانش به ترت

  . اند اي شدن توسعه پايدار اثرگذار بوده بر ميزان رويه 074/0

  .اي شدن توسعه پايدار، بوكان، اروميه نهادگرايي، ظرفيت نهادي، رويه: كليد واژه

                                                 
 استاديار گروه مديريت شهري، دانشگاه عالمه طباطبايي. 1

    ريزي شهري، دانشگاه تربيت مدرس دانشجوي دكتراي جغرافيا و برنامه. 2

  دانشيار گروه جغرافيا، دانشگاه تربيت مدرس. 3

  ، دانشگاه تربيت مدرساستاديار گروه جغرافيا. 4
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    مقدمه

در  1990خرترين رويكردهايي است كه مباحث جديدي را از دهه أرويكرد نهادي از جمله مت

نهادگرايي به صورت بنياني به اين . اي مطرح نموده است ادبيات توسعه محلي و منطقه

پردازد كه هر فضاي جغرافيايي، محتواي نهادي و بومي خاص خود را دارد و موضوع مي

اين امر بويژه در ارتباط  .(Pike et al, 2004: 36)بنابراين مسير توسعه آن نيز بايد مجزا باشد 

اي به صورت  با توسعه پايدار اهميت بيشتري دارد و در عرصه توسعه شهري، محلي و منطقه

 ,Connor and Dovers, 2004; OECD, 2007; Pike et al)تري نمود يافته است مشخص

2006; Capello and Nijkamp, 2009; Evans et al, 2006; Haughton and Counsell, 
2004; Sedlaced and Gaube, 2001; Stimson et al, 2009; Healey, 1998; Hanf and 
Morata, 2008; Sumper, 2007; Malekovic et al, 2007; Amin, 1998; Amin and 

Thrift, 1995; Vigar et al, 2000; Verma, 2007; Rodriguez-Pose, 2009) .  

اي كه اصطالح نهادي را دربر دارند  رشته فكرات بيناما در ميان مجموعه متنوعي از ادبيات و ت

اي ظهور يافته است كه  مفهومي مهم در درون جغرافياي اقتصادي و مطالعات توسعه منطقه

اي است كه نويسندگان  اهميت نقش ظرفيت نهادي به گونه. باشد اي مي ظرفيت نهادي منطقه

هاي نهادي در درون يك  جود ظرفيتاي را وابسته به و متعددي اكنون توسعه محلي و منطقه

اي از  طور گسترده كند ايده ظرفيت نهادي به دانند و همانطور كه مارتين بحث مي منطقه مي

بنابراين . (Gibbs et al, 2001: 103-104)مفهومي تحليلي به ابزاري تجويزي تبديل شده است 

اي به طور  پايدار منطقهامروزه در چارچوب رويكرد نهادي به توسعه در سطح عام و توسعه 

اي،  ريزي توسعه منطقه خاص، هم در عرصه آكادميك و هم در عرصه سياستگذاري و برنامه

هاي نهادي موجود در اين سطوح قائل  ها و ظرفيت اهميت و اعتبار قابل توجهي براي توانائي

 اين در حالي است كه به رغم وجود حجم عظيمي از ادبيات نظري و تجربي. اند شده

اي هنوز اين موضوع  كننده اهميت نقش ظرفيت نهادي در توسعه پايدار محلي و منطقه تصديق

هاي سياستگذاري و اجرايي ايران آنچنان كه الزم  در ادبيات دانشگاهي و به ويژه در حوزه

  . است مورد توجه قرار نگرفته است

باط آن با توسعه پايدار بنابراين در اين مقاله ضمن تبيين نظري مفهوم ظرفيت نهادي و ارت

اي، اين رابطه به صورت تجربي و در سطح مناطق ايران مورد بررسي و آزمون قرار  منطقه

در اين راستا جهت مشخص شدن ميزان اثرگذاري ظرفيت نهادي بر توسعه پايدار . گيرد مي
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طور اي و نيز جهت مشخص شدن اثرگذاري نظام متمركز اداره امور در ايران كه به  منطقه

اعم از مركز ملي و مراكز سياسي (ها در مناطق مركزي  عمده باعث تمركز مجموعه ظرفيت

شده است، مقاله به دنبال پاسخگويي به اين سوال اساسي است كه رابطه ظرفيت ) ها استان

دهنده ظرفيت نهادي در  هاي تشكيل مؤلفهاي چگونه بوده و سهم  نهادي و توسعه پايدار منطقه

  اي به چه شكلي است؟ ار منطقهتوسعه پايد

 
  چارچوب نظري

امروزه اين مفهوم اغلب به صورت . شود ظرفيت نهادي اغلب به عنوان مفهومي فازي ديده مي

به توانمندسازي، سرمايه اجتماعي و توانمند كردن محيط زيست و همچنين فرهنگ،   گسترده

. (Segnestam et al, 2002)اره دارد گذارند، اش مي تأثيرها و روابط فرهنگي كه بر زندگي  ارزش

دليل تمركز . اي به ظرفيت نهادي، در زمينه همكاري در توسعه ظهور يافت چنين نگرش گسترده

هاي زيرساختي موفق بودند اما  هاي فني معموالً در انجام پروژه بر ظرفيت اين بود كه كمك

هايي در بلندمدت  زيرساختهاي محلي براي اداره چنين  هايي در تقويت ظرفيت چنين كمك

سازي  بحث ظرفيت ،رو از اين. (Willems and Boumert, 2003: 10) كارآمدي كمتري داشتند

. هاي اصلي در فرايند توسعه پا به عرصه وجود گذاشته است نهادي به عنوان يكي از سياست

مايت قرار سازي نهادي اصطالحي است كه براي به تحرك واداشتن تغيير نهادي مورد ح ظرفيت

نمايند كه اين مفهوم به صورت   گرفته است و نويسندگاني همچون كاپالن و گريندل استدالل مي

دارد كه  براون اظهار مي .(Brown, 2008: 222)نمايد  بنيادي نيازهاي توسعه را بازگو مي

سازي نهادي در سه حوزه توسعه منابع انساني، توسعه و تقويت ساختارهاي درون  ظرفيت

زماني و روابط بين سازماني و اصالح و بهبود بسترهاي قانوني و مقرراتي و ابزارهاي سياستي سا

توجه به . (Brown, 2008: 223) ها و نهادها صورت گرفته است براي توانمند ساختن سازمان

ويژه در سطوح  هگذار آن در توسعه بتأثيربر نقش  تأكيدسازي نهادي در مباحث توسعه و  ظرفيت

اي، مناقشاتي را در مورد ماهيت خود اين مفهوم به وجود آورده است؛ اينكه  و منطقهمحلي 

  سازي نهادي بايد شامل چه چيزهايي باشد؟ ظرفيت نهادي چيست و اقدامات ظرفيت

تواند بر اساس سه عنصر يعني منابع دانش، منابع ارتباطي و  به نظر هلي ظرفيت نهادي مي

تجربه عملي مردم و دانش (منابع دانش شامل دانش محلي . شودتوانايي براي بسيج كردن درك 
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، افراد  اي هاي حرفه نفعان همچون گروه و همچنين دانش ارائه شده بوسيله ساير ذي) بومي آنها

از نظر هلي، دانش محتواي اجتماعي دارد؛ بنابراين . ها است به اصطالح متخصص و سازمان

هاي ارتباطي  هايي دارد كه ايجاد شناخت، اعتماد و مهارت منابع ارتباطي اشاره به توسعه شبكه

توسعه چنين . كند نفعان مختلف جهت ابراز نظرات و عقايد تسهيل مي الزم و كافي را براي ذي

هايي ضمن تقويت سرمايه اجتماعي و افزايش اعتماد در روابط، باعت افزايش جريان  شبكه

رسي به سرمايه هوشمند شده و به بسيج منابع نفعان و افزايش دست دانش و اطالعات بين ذي

 ,Healey)نفعان كمك كند  اجتماعي، اقتصادي و سياسي براي رسيدن به اهداف مجموعه ذي

تر  ايوانس و همكاران ظرفيت و يا سرمايه نهادي را در محتواي گسترده. (1537-1542 :1998

اداره كردن را فراتر از حكومت و آنها . بيننداداره كردن و آن را عمدتاً در قالب حكومت مي

به همين خاطر به نظر ايوانس و همكاران دو . اند حكمروايي و در واقع متشكل از اين دو ديده

مشخصه (و سرمايه نهادي ) مشخصه جامعه مدني(نوع از سرمايه كه شامل سرمايه اجتماعي 

اي هاي توسعه ياستاست و روابط و سطح تأثيرگذاري اين دو در مجموع پيامدهاي س) حكومت

گيبس و همكاران ظرفيت نهادي را در ارتباط  .(Evans et al, 2005: 21-23)كند  را تعيين مي

بينند و معتقدند كه ظرفيت نهادي تا اندازه زيادي به واسطه حضور  تنگانگ با حكمروايي مي

وطلب شكل هاي دا ها و سازمان هاي تجاري و تشكل ها و اتحاديه هاي توسعه، انجمن آژانس

در حالي كه به نظر هودسون ظرفيت نهادي صرفاً به  (Gibbs et al, 2001: 103-107)گيرد  مي

معني تعداد و تراكم نهادها در درون يك منطقه نيست بلكه بر قوت و توانايي، كيفيت و 

  .(Hudson, 2004: 10)چگونگي تعامالت آنها با هم نيز اشاره دارد 

تري كه آن را ماتريس نهادي نامگذاري  داخل مجموعه گستردهاستين ظرفيت نهادي را در 

از ديدگاه وي براي رسيدن به سطحي از استاندارد ). 1شكل شماره (بيند  كرده است مي

ها و  ها، سازمان هاي نهادي جديدي كه شامل هنجارها، مقررات، ظرفيت زندگي، چارچوب

  .(Stein, 2008: 140-143) هاست، مورد نياز است مشوق
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  ماتريس نهادي استين چهارگانه: 1شكل

  

به بررسي ) 1995(اي اقتصادي و با الهام از امين و تريفت  زمينه هنري و پينچ كه با پيش

ضمن اشاره به اين  .اند ظرفيت نهادي و ارتباط آن با عملكرد اقتصادي و صنعتي شدن پرداخته

اقتصادي مسائل پيشرفت و توسعه  افزاري و عمدتاً امر كه در رويكردهاي سنتي بر ابعاد سخت

دارند كه عوامل اجتماعي و فرهنگي نيز مهم هستند و چنين عواملي  شد اظهار مي مي تأكيد

اي، بر اهميت  لهأآنها در تبيين چنين مس. اند عمدتاً در اصطالح ظرفيت نهادي خالصه شده

ها و دانش  عرف نقش شرايط نهادي معين كه وجود نهادهاي قوي محلي تا قوانين مشترك،

شماره  شكل .(Henry and Pinch, 2001: 1173-1174) دارند تأكيدگيرد،  توانمند را در برمي

  .دهد دهنده ظرفيت نهادي را از ديدگاه هنري و پينچ  نشان مي هاي تشكيل مؤلفه 2

 

 
  پينچاي و نتايج آن از ديدگاه هنري و  دهنده ظرفيت نهادي منطقه هاي تشكيل مؤلفه: 2شكل
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. هاي مطالعاتي مختلف مورد بررسي و تحليل قرار گرفته استطوركلي ظرفيت نهادي در حوزه به

 Willems and)، ويلمز و بومرت(Savitch, 1999)توان به ساويتچ  از جمله در اين زمينه مي

Baumert, 2003: 11- 15)  دمن(De Meene, 2008) گردانو ،(Giordano, 2001) هورن ،(Horen, 

 (European Commission, 2005)و كميسيون اروپا  (Imbaruddin, 2003)، ايمبارودين (2002

اشاره كرد كه هر كدام به نوعي ظرفيت نهادي را مورد بررسي قرار داده و در چارچوب خاصي آن 

در اين مقاله با الهام از مطالعات پيشين، ظرفيت نهادي به صورت زير تعريف . اند را تحليل كرده

ها، بازيگران،  هاي مجموعه بخش ظرفيت نهادي در سطح يك منطقه در واقع ظرفيت: ده استش

هاي رسمي و هاي صنفي، موسسات تجاري، شبكهها و اتحاديههاي مختلف اجتماعي، انجمن گروه

هاي دولتي، موسسات و نهادهاي بخش عمومي و  غيررسمي اجتماعي و اقتصادي، سازمان

اي و تعريف و مقرراتي براي نيل به انجام عملكردها، حل مشكالت منطقههاي قانوني و  چارچوب

هايي  چنين ظرفيت. باشداي در قالب الگوهاي پايدار ميانداز توسعه منطقه تدوين اهداف و چشم

  ). 1جدول شماره (ها در سطح فردي، سازماني و گروهي است شامل طيفي از مؤلفه

هاي اصلي كه در آن بر نقش ظرفيت  يكي از حوزه: اي ظرفيت نهادي و توسعه پايدار منطقه

در اين حوزه . باشد نهادي تأكيد شده است بحث توسعه پايدار و چگونگي دستيابي به آن مي

توسعه پايدار تأكيد شده ) سازي مرسوم(اي شدن  هاي آنها در رويه بر نقش نهادها و ظرفيت

به عنوان يك پارادايم غالب در توسعه  يكي از ابعاد مهم توسعه پايدار نگرش به آن. است

اينكه آيا توسعه پايدار با همه ابعاد، اصول و اهداف خود به پارادايم غالب در اقدامات، . است

هايي  هاي توسعه تبديل شده است؟ در اين چارچوب است كه بحث ها و طرح سياستگذاري

از مسائل اساسي مطرح اي شدن و نهادي شدن توسعه پايدار به عنوان يكي  همانند رويه

نگرد ضمن در اين چارچوب روزالند كه با رويكردي پاردايمي به توسعه پايدار مي. گردد مي

كند كه توسعه پايدار بايد به عنوان انجام توسعه با اي شدن آن، اشاره ميتأكيد بر نياز به رويه

ستا، سازمان همكاري در همين را. (Roseland, 1998: 77)سازي گردد  اي متفاوت مفهوم شيوه

ايدار صرفاً حالتي ايستا ـام از گزارش براتلند معتقد است كه توسعه پـا الهـو توسعه اقتصادي ب

  ادي شدن بسياري ازـنه ـر است كه در آن بـان نيست بلكه در واقع نوعي فرايند تغييــو يكس

 ها، قوانين و استگذارياي عادي در تصميمات، سي هاي آن، تبديل به رويه اهداف، اصول و بنيان
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  اي دهنده ظرفيت نهادي منطقه هاي تشكيل ها و شاخص مؤلفه: 1جدول                 

   بندي و استخراج از ادبيات نظري نگارندگان با جمع: منبع

  

براي نائل . (Strange and Bayley, 2008: 29-30)گردد  مقررات و حتي اقدامات روزمره مي

سازمان همكاري و توسعه اقتصادي معتقد است كه حكمروايي خوب و شدن به اين هدف، 

اي  هاي اصلي براي رسيدن به توسعه پايدار هستند؛ مساله شرط مديريت عمومي درست پيش

 Evans)اند  كه مركز تحقيق توسعه جهاني و مركز اسكان سازمان ملل هم بر آن صحه گذاشته

et al, 2005: 3) . عد رويهنيز توسعه  21دستوركاراي شدن آن نگريسته است و  پايدار را از ب

    ها شاخص  هامؤلفه

  توانايي نهادها

  )هاي خاص، تناسب شغل با تخصص، با انگيزه بودن، متعهد بودن، خالق بودن تجربه، تخصص، مهارت(سرمايه انساني

  )فضاي ساختماني و تجهيزات متناسب با وظايف،  منابع مالي(برخورداري از منابع 

  )انداز، داشتن نظام ارزيابي عملكرد وجود اهداف روشن و مشخص،  دارا بودن چشم(هدفمند بودن

  )هاي مادي و غيرمادي،  ارتقاء جايگاه بر اساس شايستگي وجود مشوق(ها  نظام مشوق

  )كاركنان به هم/گيري،  اعتماد  اعضا كاركنان در تصميم/اعضامشاركت (روابط درون نهادي 

بيني  پذيري در مواجه با شرايط پيش پذيري در اجراي كارها، انعطاف گيري، انعطاف پذيري در تصميم انعطاف(پذيري  انعطاف

  )هاي بيروني نشده، پذيرش ايده

يكپارچه بودن 

  نهادها

گيري براي امور منطقه، در تصميمات و اقدامات، همكاري و مشاركت نهادها در تصميمهماهنگي (اي نهادها  روابط درون منطقه

شراكت نهادها در انجام كارها، ايجاد اتحادهاي پايدار و بادوام بين نهادها،  وجود اعتماد در بين نهادهاي منطقه، دستيابي به 

گيري در امور منطقه، درجه تأثيرپذيري  ها در تصميمگيري از طريق گفتگو، فرصت برابر براي مشاركت نهاد اجماع در تصميم

  )نهادهاي منطقه از هم، سهم نسبتاً يكسان نهادهاي منطقه در اداره امور

اي در نهادها، ميزان تأثيرپذيري  تمايل جمعي نهادهاي منطقه براي تعامل با سطوح باالتر، وجود نگرش منطقه(توان جمعي نهادها 

هاي مشترك از شرايط منطقه،  تعهد جمعي در ميان نهادها براي توسعه منطقه،  وجود احساس و ارزش نهادها از سطوح باالتر،

  )اي،  ميزان تراكم نهادهاي مختلف در سطح منطقه وجود افراد مهم و مجرب براي هدايت و رهبري منطقه

  دانش نهادها

هاي نو  دانش تخصصي همديگر،  ميزان توانايي توليد ايدهدانش تخصصي در حوزه فعاليت، ميزان آگاهي نهادها از (دانش رسمي

 )در درون نهادها

 )ميزان آگاهي نهادها از شرايط منطقه،  ميزان مراجعه به دانش و تجربيات مردم محلي(دانش بومي

  يادگيري نهادها

هم، ترويج و انتشار دانش و بخشي در سطح منطقه، انتقال دانش و تجربيات نهادها به  وجود آموزش بين(يادگيري تعاملي 

 )اطالعات موجود در درون نهادها، تشويق كاركنان به تسهيم دانش و تجربيات خود با ديگر اعضا

  )ميزان استفاده عملي از دانش موجود،  ميزان استفاده از تجربيات كسب شده در درون نهادها(يادگيري تجربي 

  )كاركنان،  دسترسي به منابع يادگيري/اعضاارتقاء مداوم دانش (يادگيري پيوسته 

ترتيبات قانوني 

  مناسب

 )شفاف بودن قوانين و مقررات، عدم تعدد قوانين و مقررات(خوانا بودن 

پذيري قانوني نهادها، ميزان الزام قانوني در زمينه  ها، ميزان انعطاف اختيار نهادها در تدوين مقررات و دستورالعمل(بستر قانوني

  )اي، تناسب قوانين و مقررات ملي با شرايط محليهماهنگي و همكاري نهادها، پوشش قلمروي و موضوعي توسعه منطقه



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                            160

 

اي شدن توسعه پايدار هاي متنوع و متعددي در زمينه رويهنيز پيشنهادات، اقدامات و استراتژي

شود كه در آن براي رسيدن به توسعه پايدار با نگاهي به اين دستوركار مي. پيشنهاد داده است

ابزارهاي اجرايي، بسترهاي اجتماعي و اقتصادي براي توسعه بر ابعاد مديريتي، سياستگذاري، 

   .(United Nations, 1992)هاي مختلف تأكيد اساسي شده است  پايدار و تقويت نقش گروه

  

  
  

  سازي توسعه پايدار اي شدن  و مرسومبه عنوان چارچوبي براي رويه 21رويكرد دستوركار : 3شكل

  21خراج از دستوركار بندي و است نگارندگان با جمع: منبع

  

اي  بنابراين اگرچه از لحاظ نظري تعريف و توضيح مشخص و مورد اجماعي در مورد رويه

شدن توسعه پايدار ارائه نشده است و مطالعات تجربي اندكي نيز در اين زمينه وجود دارد با اين 

، ايوانس و (Strange and Bayley, 2008)حال در اين تحقيق با الهام از استرانگ و بايلي 

 ,United Nations) 21و دستوركار (Roseland, 1998) روزالند ،(Evans et al, 2005)همكاران 

توسعه پايدار در واقع : اي شدن توسعه پايدار به صورت زير تعريف شده است رويه (1992

به امري انجام كارها به صورتي است كه از طريق آن اصول و اهداف توسعه پايدار تبديل   شيوه

با اين نگاه، توسعه پايدار . شود ها و اقدامات مختلف مي گيري ها، تصميم مرسوم در سياست

هاي توسعه پايدار و  نوعي فرايند تغيير است كه در اين فرايند، نهادي شدن اصول، اهداف و بنيان

مره هاي اجرايي و حتي اقدامات روز ها و رويه گنجاندن آن در قوانين و مقررات و سياست

ها و اقدامات  بر اين اساس در اين فرايند، موفقيت در سياست. گردد تبديل به امري عادي مي

زيست ميحطي، اقتصادي (اي باشد كه ضمن توجه به سه ركن اساسي توسعه پايدار  بايد به گونه

  ).4شكل شماره (، پيشرفت در يكي از آنها باعث صدمه به ساير اركان نشود )و اجتماعي
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  توسعه پايدار به عنوان يك رويه: 4شكل

  نگارندگان: منبع

  ها مواد و روش

در اين تحقيق . پيمايشي و كيفي است -هاي كمي روش انجام اين تحقيق تركيبي از روش

دهي به  هاي مهم در ارتباط با مناطق مطالعاتي، اقدام به وزن دست آوردن شاخص براي به

اين كار از طريق پرسشنامه خُبرگان . مورد مطالعه گرديد ها با توجه به وضعيت مناطق شاخص

اي،  شاخص ظرفيت نهادي منطقه 57بر اساس نتايج پرسشنامه خبرگان از ميان . صورت گرفت

اند كه در پرسشنامه نهادها و  هاي بيش از حد متوسط را كسب كرده شاخص ميانگين 38

هاي  همچنين در زمينه شاخص. اند  پرسشنامه مردم عملياتي شده و مورد سنجش قرار گرفته

هاي بيش از  هاي استخراج شده از مباحث نظري ميانگين اي شدن توسعه پايدار، شاخص رويه

حد متوسط را كسب كردند و عالوه بر آنها، دو شاخص ميزان رضايت مردم از نهادها و ميزان 

هاي ميزان  گان به شاخصاعتماد مردم به نهادها نيز بر اساس نتايج و پيشنهاد پرسشنامه خبر

  . اي شدن توسعه پايدار اضافه گرديد رويه

كنندگان به آنها دربر  جامعه آماري تحقيق را دو گروه متمايز از هم يعني نهادها و مراجعه

در زمينه نهادها بايد گفت كه با توجه به ماهيت نقش و كاركرد نهادها و ميزان . گيرد مي

ها و امور اجرايي در سطح شهرستان، نهادهاي مشخصي  يريگ اثرگذاري آنها بر روند تصميم
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اي صورت گرفته است كه از نظر توسعه پايدار، هر سه  انتخاب نهادها به گونه. انتخاب شدند

بعد آن يعني نهادهاي با عملكرد زيست محيطي، نهادهاي با عملكرد اجتماعي و نهادهاي با 

از انتخاب نهادها، واحدهاي موجود در هر  بعد. عملكرد اقتصادي را تحت پوشش قرار دهد

كدام از آنها مالك تعيين حجم نمونه قرار گرفت و در نهادهايي كه فاقد ساختار سازماني 

اعضاي آنها مالك تعيين حجم نمونه ) هاي مردمي مانند شوراها و يا تشكل(مشخصي بودند 

و واحدهاي   بوده و نهادها گيري هدفمند گيري نهادها از نوع نمونه روش نمونه. قرار گرفت

  ). 2جدول شماره (اند، انتخاب شدند  درون آنها بر اساس ارتباطي كه با موضوع داشته

  

  )نهادها(حجم نمونه در گروه نخست جامعه آماري : 2جدول

  گروه اصلي نهادها

  شهرستان اروميه  شهرستان بوكان

تعداد 

  نهادها

تعداد 

اعضاي /واحدها

  درون نهادها

  نهادهاتعداد 

تعداد 

اعضاي /واحدها

  درون نهادها

  153  28  147  29  )ادارات و نهادهاي دولتي(دولتي 

هاي شهرهاي مركزي  شهرداري(عمومي 

  )شهرستان و شوراهاي بخش و شهرستان
4  23  5  34  

  41  7  37  6  )ها هاي خيريه و سمن ها، انجمنNGO(مردمي 

  6  1  5  1  )مجمع امور صنفي شهرستان(خصوصي 

  

جامعه آماري . براي تعيين حجم نمونه در گروه دوم جامعه آماري از فرمول كوكران استفاده شد

هاي مردمي هستند كه با توجه به اينكه  گروه دوم، مراجعان به نهادها و اعضاي داوطلب تشكل

تعداد آنها نامشخص است و آمار دقيقي در اين زمينه در دست نيست لذا از ميانگين تعداد 

ن به نهادها در طول يك روز و تعداد اعضاي داوطلب نهادهاي مردمي استفاده شده است مراجعا

نفر در هر  576در مجموع . كه اين مقدار از طريق آماري كه نهادها در اختيار گذاشتند، محاسبه شد

. باشند سهم اروميه مي 296نفر سهم بوكان و  280دو شهرستان به عنوان نمونه انتخاب شدند كه 

ها در  اي و انتخاب نمونه گيري سهميه هاي اصلي نهادها از طريق نمونه هاي مردمي در گروه نهنمو

  .گيري تصادفي منظم صورت گرفت درون نهادها از طريق نمونه
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اي شدن توسعه پايدار در  هاي ظرفيت نهادي و اثرگذاري نهادها در ارتباط با رويه شاخص

در پرسشنامه . از هم مورد سنجش قرار گرفتند قالب طيف ليكرت و در دو پرسشنامه مجزا

 9هاي ظرفيت نهادي سوال طرح شد اما در پرسشنامه مردم فقط  نهادها براي كليه شاخص

از نظر اثربخشي نهادها، ميزان . شاخص كه قابل سنجش از ديدگاه مردم بودند، سنجش شدند

نوع فعاليت  50نامه بر اساسهاي انجام شده در راستاي توسعه پايدار در هر دو پرسش فعاليت

ميزان شناخت توسعه . كه هر سه بعد توسعه پايدار را در بر دارد مورد سنجش قرار گرفت

پايدار در پرسشنامه نهادها و ميزان دستيابي به اهداف، ميزان رضايت و ميزان اعتماد مردم در 

  . پرسشنامه مردم مورد سنجش قرار گرفتند

  

  هاي تحقيق يافته

و براي  04/3تايج پرسشنامه نهادها، ميزان ظرفيت نهادي كل براي شهرستان اروميه بر اساس ن

همچنين از ديدگاه مردم و بر اساس نتايج حاصل شده براي . است  46/2شهرستان بوكان 

و ) 1/3(باشد  ميزان كل ظرفيت نهادي، در شهرستان اروميه اين ميزان بيش از حد متوسط مي

هاي كمي تحقيق،  عالوه بر يافته). 28/2(باشد  تر از حد متوسط مي در شهرستان بوكان پايين

دهد كه  هاي كيفي نيز كه از طريق مصاحبه با اعضاي نهادها به دست آمده است نشان مي يافته

ها و شوراهاي تخصصي، افراد و  ها، كميته عواملي همچون عامل مركزيت استاني، كارگروه

هاي حذفي بر ظرفيت نهادي  الن و وجود ديدگاههاي محلي، بومي نبودن مسو شخصيت

  ).3جدول شماره (باشد  هاي مورد مطالعه تأثيرگذار مي شهرستان
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  ها كيفي بندي نتايج يافته جمع: 3جدول

  موارد منفي/ها ديدگاه  موارد مثبت/ها ديدگاه  عوامل

ت
زي

رك
 م

ل
ام

ع
  

  )اروميه(منابع مالي بيشتر  −

  )اروميه(شهرستان  هاي متناسب با شرايط دستورالعمل −

شناخت بيشتر مسئوالن استاني از شرايط منطقه  −

  )اروميه(

  )اروميه(هاي مبتني بر شناخت بيشتر  گيري تصميم −

  )اروميه(دسترسي بيشتر به مقامات استاني  −

توجه بيشتر مقامات استاني به مسائل و مشكالت  −

  )اروميه(منطقه 

  )اروميه(هاي مردمي  امكان فعاليت بيشتر براي تشكل  −

  )اروميه(تداخل وظايف نهادهاي استاني و شهرستاني  −

  )اروميه(تر شدن نقش نهادهاي شهرستاني  رنگ كم −

  )بوكان(تبعيض در توزيع منابع مالي  −

هاي استاني با شرايط  عدم تناسب دستورالعمل −

  )بوكان(محلي

هاي استاني بدون شناخت كافي از شرايط  گيري تصميم −

  )بوكان(محلي 

  )بوكان(ي به مسوالن و مقامات استانيعدم دسترس −

همه چيز از باال "وجود درجه بااليي از اين احساس كه  −

  )بوكان("شود ديكته مي

ي
رد

 ف
ل

ام
ع

  

  )هر دو شهرستان(به عنوان پيشروان جامعه محلي  −

  )هر دو شهرستان( جلب اعتماد مردم  −

  )هر دو شهرستان(دهي به روحيه جمعي  شكل −

  )هر دو شهرستان(جديد پيشرو بودن و طرح مسائل  −

هر دو (بازگو كردن خواست و نيازهاي مردم  −

  )شهرستان

  )هر دو شهرستان(ها  بسيج مردم و پتانسيل −

هر دو (ثباتي در امور به خاطر تغيير پي در پي افراد  بي −

  )دو شهرستان

  )هر دو(هاي افراد پرنفوذ در امورات مختلف  دخالت −

رفت منابع وجود اختالفات فردي بين مسئوالن و هدر −

  )هر دو(

  )هر دو(عدم تناسب بين مسئوليت و ميزان پاسخگويي  −

  )هر دو شهرستان(تكروي در تصميمات و اقدامات  −

ن
ود

 نب
ي

وم
ب

 /
ن
ال
سو

 م
ن
ود

ب
  

  )بوكان(پاسخگويي بيشتر مسئوالن بومي  −

  )بوكان(تعلق بيشتر مسئوالن بومي به منطقه  −

شناخت بيشتر مسئوالن بومي از منطقه نسبت به  −

  )بوكان(مسئوالن غيربومي 

  )بوكان(هاي استاني  تعديل دستورات و دستورالعمل −

  )بوكان(عدم تعلق به منطقه  −

  )بوكان(عدم تجربه و توانايي كافي مسئوالن غيربومي  −

اجراي بدون قيد و شرط دستورات مقامات باالتر براي  −

  )بوكان(جلب رضايت آنها 

  )بوكان(پاسخگويي پايين  −

  )بوكان(از منطقه فقدان شناخت كافي  −

  )بوكان(كوتاه بودن طول دوره مديريتي مديران غيربومي −

  )بوكان(هاي مردم  عدم توجه به خواسته −

  )بوكان(كاهش اعتماد مردم به مسئوالن  −
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  موارد منفي/ها ديدگاه  موارد مثبت/ها ديدگاه  عوامل

وه
گر

ار
ك

 
ته

مي
 ك

ها،
 

ي 
ها

را
شو

و 
ا 

ه

ي
ص

ص
خ

ت
  

  )اروميه(تر  تر و منسجم منظم −

تصميمات و مصوبات مبتني بر كارشناسي بيشتر  −

  )اروميه(

  )اروميه(طرح و بررسي موردي مسائل  −

  )اروميه(ها  ارزيابي تصميمات و اقدامات در كارگروه −

  )بوكان(تصميمات و مصوبات كلي و مبهم  −

  )بوكان(جلسات نامنظم و غيرمنسجم  −

هر دو (ها و شوراها  نقش برجسته افراد در كارگرو −

شهرستان با اين تفاوت كه در بوكان به صورت 

  )استتري نمايان  برجسته

  )هر دو شهرستان(هاي مردمي  عدم شركت تشكل −

  )هر دو شهرستان(نقش حداقلي بخش خصوصي  −

ل
وام

 ع
ير

سا
  

دهنده مشكالت منطقه  هاي منعكس وجود رسانه −

  )اروميه(

  )هر دو(ها و تغييرات گسترده مسئوالن  جابجايي −

عدم وجود هر گونه انتقاد و بحث و بررسي در باره  −

  )بوكان(عملكرد مسئوالن 

توجهي مردم به تصميمات و اقدامات انجام شده  بي −

  )هر دو شهرستان(

غلبه شديد بخش دولتي در هر گونه تصميم و اقدام  −

  )هر دو شهرستان(

جايگاه كامالً ضعيف نهادهاي مردمي و خصوصي در  −

  )هر دو شهرستان( تصميمات و اقدامات 

  هاي كيفي تحقيق يافته: منبع

  

دهد بر اساس پرسشنامه  توسعه پايدار، نتايج نشان مي) سازي مرسوم(اي شدن  در بحث رويه

 23/2و در شهرستان بوكان  91/2نهادها شاخص كل اثربخشي نهادها در شهرستان اروميه 

اي  همچنين بر اساس پرسشنامه مردم، شاخص كل اثربخشي نهادها در زمينه رويه. باشد مي

هاي  يافته. باشد مي 16/2هرستان بوكان و در ش 6/2شدن توسعه پايدار در شهرستان اروميه 

اي شدن توسعه پايدار نيز حاكي از آن است كه در شهرستان اروميه نسبت  كيفي مرتبط با رويه

هاي ابتكاري و عملي كه توسط نهادهاي محلي در ارتباط با توسعه  به بوكان تعداد فعاليت

ها هر سه بعد توسعه پايدار را  فعاليتاين . اند پايدار انجام شده است نسبتاً زياد و قابل توجه

اين در حالي است كه در شهرستان بوكان در مقايسه با اروميه تعداد . گيرند دربر مي

در اين شهرستان نهادهاي خصوصي . هاي ابتكاري توسط نهادهاي محلي محدودترند فعاليت

الف شهرستان اروميه، فاقد هرگونه فعاليت ابتكاري در ارتباط با توسعه پايدار هستند و بر خ
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هاي ابتكاري  در شهرستان بوكان نهادهاي مردمي نسبت به نهادهاي دولتي و عمومي فعاليت

  . اند بيشتري را انجام داده

  

  سازي و اقدامات عملي و ابتكاري نهادها در ارتباط با توسعه پايدار ظرفيت: 4جدول

  جمع  اقتصادي  اجتماعي  زيست محيطي  شهرستان

  57  10  16  31  اروميه

  29  -  20  9  بوكان

  1390؛ فرمانداري اروميه، 1390فرمانداري بوكان، : منبع   

  

  گيري بحث و نتيجه

اي شدن توسعه  هاي تحقيق حاكي از آن است كه ارتباطي بين ظرفيت نهادي و ميزان رويه يافته

شدن توسعه  اي كه با افزايش ظرفيت نهادي، افزايش در ميزان رويه طوري پايدار وجود دارد به

براي پاسخ به سوال تحقيق و مشخص شدن ميزان اثرگذاري هر كدام . دهد پايدار نيز روي مي

اي شدن توسعه پايدار، اقدام به تحليل  گانه ظرفيت نهادي بر ميزان رويه5هاي  از مؤلفه

يج بر اساس نتا. اي شدن توسعه گرديد ها با هم و با رويه رگرسيون و تحليل مسير روابط مؤلفه

 5/72گانه ظرفيت نهادي داراي 5هاي  اي شدن توسعه پايدار با مؤلفه تحليل رگرسيون، رويه

درصد  8/51دهد كه  همچنين ضريب تعيين تعديل شده نشان مي. باشد درصد همبستگي مي

اي شدن توسعه پايدار از طريق تركيب خطي متغيرهاي توانايي نهادي،  تغييرات ميزان رويه

عالوه بر آن . ادها، دانش، يادگيري و ترتيبات قانوني مناسب تبيين شده استيكپارچه بودن نه

داري  دهد تركيب خطي متغيرهاي مستقل به شيوه معني نشان مي Fمقدار محاسبه شده براي 

در نهايت بر اساس ضريب استاندار . بيني تغييرات متغير وابسته هستند قادر به تبيين و پيش

دهد  اي شدن توسعه پايدار، نتايج نشان مي نه ظرفيت نهادي بر رويهگا5هاي  شده تأثير مؤلفه

جدول (اي شدن توسعه پايدار دارند  رويه گانه تأثير آماري معناداري بر ميزان5هاي  كه مؤلفه

  ). 5شماره 
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  اي شدن توسعه پايدار گانه ظرفيت نهادي بر رويه5هاي  ضرايب شدت اثرگذاري مؤلفه: 5جدول

  
  

نمودن ضرايب تأثير متغيرهاي مستقل بر هم و نيز مشخص شدن ضرايب تأثير  براي مشخص

. غيرمستقيم متغيرهاي مستقل و محاسبه ضرايب تأثير كل متغيرها، از تحليل مسير استفاده شد

و  الزم به ذكر است با توجه به اينكه مدل نظري روابط متغيرهاي مستقل با هم مشخص نيست

بط مورد انتظار متغيرهاي مستقل با هم و شدت تأثيرگذاري آنها چارچوب نظري دقيقي از روا

بر متغير وابسته مشخص نگرديده است لذا رسم دياگرام مسير بر پايه اولين خروجي تحليل 

پس از مشخص شدن ضرايب كليه مسيرهاي . رگرسيوني كه نتايج آن ارائه گرديد، قرار گرفت

و سپس اثرات ) 5شكل شماره (يب شد دست آمده با هم ترك تفكيكي، نمودارهاي به

غيرمستقيم و مستقيم و در نهايت اثرات كل متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته اصلي به دست 

   ).6جدول شماره (آمد 

  
  دياگرام تحليل مسير همراه با ضرايب شدت اثر: 5شكل
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  توسعه پايداراي شدن  گانه بر ميزان رويه5هاي  اثرات مستقيم و غيرمستقيم مؤلفه: 6جدول

  كل  اثرات غيرمستقيم  اثرات مستقيم  متغيرهاي مستقل

  354/0  -  354/0  توانايي نهادي

  356/0  209/0  147/0  يكپارچه بودن نهادها

  074/0  021/0  053/0  دانش

  248/0  127/0  121/0  يادگيري

  604/0  364/0  240/0  ترتيبات قانوني مناسب

  

گفت كه ترتيبات قانوني مناسب در مجموع بيشترين اثر توان  بر اساس نتايج تحليل مسير مي

اي شدن توسعه پايدار و در واقع مهمترين عامل در اثربخشي نهادها بوده است كه  را بر رويه

اين امر با اين . اي شدن توسعه پايدار اثرگذار بوده است مسير بر رويه 8از طريق سه متغير و 

چيز بايد بستر قانوني الزم وجود داشته باشد تا نهادها استدالل قابل تبيين است كه قبل از هر 

دومين . كار گيرند هاي خود را در راستاي توسعه پايدار به بتوانند ايفاي نقش كرده و ظرفيت

گيرد عامل يكپارچه بودن نهادهاست كه  عامل مهم كه بعد از ترتيبات قانوني مناسب قرار مي

اي شدن توسعه پايدار بر جاي نهاده   ود را بر رويهمسير اثرگذاري خ 4از طريق دو متغير و 

اين عامل اشاره به اين امر دارد كه در بستر همكاري و مشاركت نهادهاست كه . است

تواند در كنار هم يكپارچه شده و در راستاي توسعه پايدار در  هاي نهادهاي منفرد مي ظرفيت

هاي  به صورت منفرد كه اشاره به ظرفيتتوانايي نهادها . سطح منطقه مورد استفاده قرار گيرد

نهادها به صورت منفرد و بر اساس شرايط دروني آنها دارد عامل مهم ديگري است كه 

يابد كه نهادها خود به  اين امر به ويژه زماني اهميت مي. تأثيرگذاري آن قابل توجه بوده است

عامل يادگيري نيز به عنوان . يندتنهايي اقدام به انجام اقداماتي در راستاي توسعه پايدار بنما

عاملي كه بيشترين تأثير را از يكپارچه بودن نهادها پذيرفته است به عنوان چهارمين عامل در 

تأثيرگذار بوده ) هر چند به نسبت عوامل ديگر در سطح پايين(اي شدن توسعه پايدار  رويه

دن توسعه پايدار ناچيز بوده اي ش دانش به عنوان تنها عاملي است كه تأثير آن بر رويه. است

هاي اصلي  عنوان يكي از شاخص البته با در نظر گرفتن اين امر كه شاخص تخصص به. است

توان گفت كه اين عامل نيز از طريق توانايي نهادي ايفاي  باشد مي توانايي نهادها مطرح مي
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مسير كه در فوق به گيري اصلي از انجام تحليل  در نهايت، به عنوان نتيجه. نقش نموده است

گانه به نسبت متفاوت 5هاي  تفصيل نتايج و مراحل آن ارائه گرديد بايد گفت كه اگرچه مؤلفه

هاي قانوني مناسب و همكاري و  اند اما زمينه اي شدن توسعه پايدار نقش داشته در رويه

تاي توسعه مشاركت نهادهاست كه قبل از هر چيز بستر الزم را براي ايفاي نقش نهادها در راس

گيري كه در نبود بسترهاي قانوني مناسب و فقدان همكاري  آرود و اين نتيجه پايدار فراهم مي

و مشاركت نهادها با هم، نهادهاي با توانايي باال هم نخواهند توانست به صورت منفرد آنچنان 

  .رسد اي منطقي به نظر مي كه الزم است در راستاي توسعه پايدار ايفاي نقش كنند گزاره

عمل آمده مبين وجود رابطه معناداري بين ظرفيت  هاي به هاي تحقيق و آزمون طور كلي يافته به

همچنانكه در . باشد اي شدن آن مي اي برحسب ميزان رويه نهادي و توسعه پايدار منطقه

مباحث نظري هم بحث شد اين امر گواه بر اين مساله است كه دستيابي به توسعه توسعه 

اي مستلزم دادن نقش هر چه بيشتر به نهادهاي محلي و درگير  سطوح محلي و منطقه پايدار در

نفعان مختلف دولتي، عمومي، خصوصي و مردمي در  نمودن و مشاركت دادن نهادها و ذي

هاي مختلف  نهادهاي محلي از جنبه  در اين راستا ارتقاء ظرفيت. باشد فرايندهاي اداره امور مي

نساني، واگذاري اختيارات بيشتر به آنها، مشاركت دادن نهادهاي مختلف منابع مالي، نيروي ا

هاي همكاري و مشاركت هر چه بيشتر نهادها با هم در فرايندهاي  در اداره امور، ايجاد زمينه

گيري و اجرا، بهبود فرايندهاي يادگيري و به جريان انداختن و تسهيم دانش و  تصميم

توجه به اصل اساسي مشاركت مردم و كسب نظرات و  اطالعات نهادها با هم همراه با

هاي مشخص محلي و مهمتر از همه اصالح و بهبود  هاي آنان از طريق مجراها و كانال خواسته

بسترهاي قانوني و مقرراتي موجود و ايجاد محيط و ترتيبات قانوني و مقرراتي متناسب با 

همراه با تقويت نقش و جايگاه  شرايط محلي و افزايش اختيارات قانوني نهادهاي محلي

هاي تخصصي موجود در سطح مناطق و سطوح محلي  ها، شوراها و كميته قانوني كارگروه

تواند در ارتقاء ظرفيت  از جمله موارد مهمي است كه مي) با تأكيد بر سطح شهرستان(ايران 

ر اخص تأثير هاي مورد مطالعه به طو ها در ايران به طور اعم و شهرستان  نهادي شهرستان

اي شدن  هاي نهادي محلي به نوبه خود افزايش در نهادي شدن و رويه بگذارد؛ ارتقاء ظرفيت

اي شدن  اصول و اهداف توسعه پايدار را به دنبال خواهد داشت و افزايش نهادي شدن و رويه

دار توسعه پايدار خود سرآغار فرايندي براي عبور از الگوهاي ناپايدار به سمت الگوهاي پاي
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هاي محلي خواهد بود؛ امري كه ادبيات نهادگرايي و توسعه  توسعه از طريق مجراها و كانال

پايدار بر آن صحه گذاشته است و تجربيات كشورها، مناطق و سطوح محلي مختلف هم گواه 

نتايج تحقيق نيز دال بر صحت اين گزاره ارائه شده در بحث نظري مقاله . بر اين امر است

ل كليدي و اصلي براي آغاز تغيير مسير از الگوهاي ناپايدار توسعه به سمت است كه  عام

اند و بدون انرژي، رهبري و تعهد سياستمداران و  الگوهاي پايدار، عوامل و نهادهاي محلي

هاي مردمي و خصوصي محلي،  مقامات رسمي حكومت محلي و عوامل و بازيگران بخش

  . توان به قرارگرفتن در مسير توسعه پايدار اميدوار بود نمي
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