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مقدمه 
ظرفیت ،ظرفیتسازی ،یا توسعة ظرفیتی مفاهیمی نسبتاً جدید در بحثهای توسعهای هستند که از دو الی سه دهه پیش
مورد توجه قرار گرفتهاند؛ بهویژه در سطوح محلی ،منطقهای ،شهری ،و روستایی و اجتماعات محلی ،بهعنوان یکی از
ابزارهای اصلی سیاستی ،برای پیشبرد توسعه و بهویژه توسعة شهرها و رفتار رقابتی بین آنها مورد توجه جدی قرار گرفته
است و عمدتاً در چارچوب رویکرد نهادی و در درون ظرفیت نهادی خالصه شده است .بر همین اساس ،سیاستگذاران و
برنامهریزان برای افزایش توان اقتصادی شهرها و مناطق و افزایش توان رقابتی آنها در پی تمهیدات و تالشهایی بوده
و هستند تا با توسعة ظرفیتهای ممکن امکان دستیابی به بخشی از زیربناهای توان رقابتی را پیدا کنند و بدین وسیله
تدارکات پیشتوسعة شهرها را مهیا نمایند .مطالعات بانک جهانی بر اهمیت ظرفیتسازی و ظرفیت نهادی تأکید میکند
و ناتوانی نهادی را از عوامل اصلی رقابت نابرابر و توسعة نامتعادل میداند (بانک جهانی)1 :2000 ،؛ چنانکه برنامة
سازمان ملل متحد نیز توسعه بر مبنای رقابتپذیری را مستلزم وجود نهادهای کارآمد و توانا میداند (فوکودا -پر و
همکاران )2002 ،و بانک توسعة آسیا نیز تأکید میکند که نهادهای متنوع ،خصوصاً نهادهای اجرایی ،نقش بسیار مهمی
در پیشبرد زیرساختهای رقابتپذیری و توسعه ایفا میکنند (دئواللیار .)2002 ،طبق این تعاریف ،میتوان مشاهده کرد
که نهادها در توسعه و رقابتپذیری شهرها نقش مهمی ایفا میکنند .آنچه مهم مینماید این است که رویکرد نهادی بر
پایة رقابتپذیری شهری باید در پی این امر باشد که نهادهای مناسب ،معتبر ،و کارآمد برای رقابت در سطح شهری-
منطقهای شکل گیرد یا حداقل ارتقا یابد؛ زیرا اجتماعات و سطوح شهری منطقهای که فاقد نهادهای کارآمد ،مناسب ،و
معتبرند توان رقابتپذیری پایینی را برای دستیابی به سطح معقولی از توسعه بهنمایش میگذارند و در نبود نهادهای
مناسب حتی مناسبترین و معقوالنهترین سیاستهای رقابتپذیری و در پی آن توسعه نتایج مطلوبی به بار نمیآورد
(وبستر و مولر )2 :2000 ،و به ازهمگسیختگی فرایندهای سیاستگذاری و تصمیمگیری و از بین رفتن فرصتهای موجود
در زمینة رقابتپذیری منجر میشود .پس روشن است که در چارچوب رویکرد نهادی و ظرفیتسازی نهادی برای
رقابتپذیری شهری ،پیش از هر چیز باید در زمینة ارتقای نهادها حرکت کرد و در این میان تأکید اصلی میتواند بر
سرمایة اجتماعی ،سرمایة انسانی ،ظرفیت نهادی در سطح محلی ،حکمروایی بهینه ،توسعة شبکههای اجتماعی و گسترش
دانش و فرایندهای ابتکاری در سطح محلی و نهادی ،کارآفرینی بهصورت مثمر و تمرکز بر افزایش مزیتهای رقابتی
شهری باشد (استیمسون و همکاران32-20 :2009 ،؛ رودریگز -پوز2009 ،؛ سدلیس و گوبل122 :2010 ،؛ امین:1998 ،
11؛ اشیم و همکاران10 :2006 ،؛ مارکوسن61-58 :2008 ،؛ مارتین و همکاران5 :2006 ،؛ سامپور.)5 :2007 ،
در تبیین نقش ظرفیت نهادی در رقابتپذیری شهرها ،اهمیت نقش ظرفیت نهادی بهگونهای است که نویسندگان
متعددی اکنون رقابتپذیری و توسعة محلی را وابسته به تواناییها و ظرفیتهای نهادی در سطح شهرها میبینند.
درواقع ،فرض اساسی این است که مشکل عمده و اصلی در توسعة شهرها و فراهمکردن زمینة رقابت برای آنها این
است که چنین نواحی فاقد سطحی از ظرفیت نهادی بوده و با ناکارآمدی و ناسازگاری در محیط نهادی شهرها مواجهاند.
بنابراین ،نقش مهمی برای سیاست گذاری عمومی وجود دارد که به ایجاد انواعی از ظرفیتهایی که برای رقابت شهرها و
توسعة آنها نقش هادی و راهنما داشته باشند کمک کند؛ یعنی همانگونه که استدالل میشود ،ایدة ظرفیت نهادی
بهطور گستردهای از مفهومی تحلیلی به ابزاری تجویزی تبدیل شده است (گیبز و همکاران .)103 :2001 ،بنابراین ،امروزه
در چارچوب ظرفیتسازی نهادی و رویکرد نهادی به توسعه در معنای عام و رقابتپذیری شهری در معنای خاص هم در
عرصة آکادمیک هم در عرصة سیاستگذاری و برنامهریزی و تصمیمگیری برای افزایش رقابتپذیری و رسیدن به
سطحی از توسعه اهمیت و اعتبار قابل توجهی برای ظرفیت و تواناییهای نهادی موجود در این سطوح قائل شدهاند .با
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وجود این ،به این موضوع هنوز در ادبیات دانشگاهی و خصوصاً در حوزههای سیاستگذاری و اجرایی ایران آنچنان که
الزم است توجه نشده است (کاظمیان و همکاران)154 :2013 ،؛ در حالی که تمرکز بر بحثهای ظرفیتسازی و ظرفیت
نهادی در چارچوب رویکرد نهادی میتواند در شهرها خصوصاً شهرهای میانی کشور نقش مهمی ایفا کند و با ارتقای
توان رقابتپذیری این شهرهای میانی بسیاری از مسائل موجود و آتی گریبانگیر کالنشهرها و شهرهای بزرگ و
سیستم شهری کشور را مرتفع کرد و با بازتقسیم فشارهای موجود بر سیستم کالنشهرهای کشور در مسیر کاهش
مسائل و مشکالت شهری حرکت کرد .بنابراین ،واردکردن این شهرها (میانی) به عرصة رقابتپذیری و ایجاد
ظرفیتهای رقابتی در آنها میتواند به تقویت این شهرها کمک کند و بدین وسیله نقش ارتباطی و واسط را بهخوبی بین
شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک ایفا نماید .بر همین اساس ،ارزیابی توان این شهرها میتواند به نوعی به شناخت
ظرفیت آنها برای واردساختنشان در عرصة رقابتی کمک کند و بر همین مبنا دو شهر میانی زنجان و سنندج ،که از
لحاظ بار جمعیتی و فاصلة نسبی با مرکز و  ...دارای شباهتهایی هستند ،انتخاب شدهاند.
بر اساس آنچه بیان شد و با لحاظ اهمیت ظرفیتسازی و نهادگرایی و نقش ظرفیت نهادی در رقابتپذیری شهری و
اهمیت شهرهای میانی در سیستم شهری ،پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش ظرفیت نهادی در رقابتپذیری شهرهای
میانی زنجان و سنندج به نگارش درآمده است تا در وهلة اول وضعیت هر دو شهر زنجان و سنندج از لحاظ ظرفیت
نهادی در رقابتپذیری شهری مشخص شود .سپس ،تأثیر ظرفیت نهادی بر رقابتپذیری شهری در شهرهای مورد
مطالعه با استفاده از مدل معادالت ساختاری ارزیابی شود .بدین جهت ،در راستای اهداف پژوهش سؤاالت ذیل قابل طرح
است:
ظرفیت نهادی در رقابتپذیری شهرهای میانی زنجان و سنندج از چه سطحی برخوردار است؟
کدام یک از مؤلفههای ظرفیت نهادی بیشترین سهم و تأثیر را در رقابتپذیری شهرهای میانی زنجان و سنندج دارد؟
در رقابتپذیری شهرهای میانی زنجان و سنندج ،ظرفیت نهادی به چه میزان تأثیرگذار است؟
ذکر این نکته الزم است که بر اساس بررسیهای انجامگرفته از سوابق ،مطالعاتی در این حوزة پژوهشی ،که بهطور
مشخص به تبیین رابطة ظرفیت نهادی در رقابتپذیری شهری در آنها پرداخته شده باشد ،مشاهده نشد و به این
موضوعات صرفاً در درون سایر تحقیقات و پژوهشها بهصورت موردی و مختصر اشاره شده است؛ از قبیل ظرفیت
نهادی (فرجیراد2012 ،؛ توسلی و نیکونسبتی2011 ،؛ سامپور2007 ،؛ رابینز :2008 ،مین )2008 ،و رقابتپذیری شهری
(قادری و همکاران2013 ،؛ کارگر سامانی و همکاران2014 ،؛ نظمفر و همکاران2017 ،؛ سینگال2009 ،؛ برانکین و
همکاران2010 ،؛ پنجفی و ژانگ2014 ،؛ ژیوان و همکاران.)2017 ،

چارچوبنظریتحقیق
ظرفیتوظرفیتنهادی 

ظرفیت عبارت است از توانایی و قابلیت فردی ،سازمانی ،و سیستمی برای ایفای عملکردها و برآوردکردن اهداف به صورت
مستمر و کارآمد بهگونهای که براساس بازنگری مستمر ،چارچوب اوضاع و تعدیل پویایی از اهداف و عملکردها پایهگذاری
شود (وحدانی .)35 :2005 ،با این تعریف ،ظرفیتسازی را میتوان ایجاد و تقویت قابلیتهای فرد ،سازمان ،یا سیستم برای
نیل به اهدافی خاص یا ایفای نقشی ویژه به صورت پایدار و کارآمد دانست .فرانک بر آن است که اصطالح ظرفیت
میتواند به صورت بسیار ساده با مقایسة آن با مفهوم توانایی درک شود؛ اما تأکید میکند که ظرفیت صرفاً توانایی نیست،
بلکه به معنی اندازة وظیفه ،منابعی که برای انجام وظیفه الزم است ،و چارچوبی که ظرفیت در درون آن شکل میگیرد
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است (فرانک .)52 :1999 ،برنامة توسعة سازمان ملل متحد ظرفیتسازی را در سطح فردی ،نهادی ،و اجتماعی تشریح
میکند و آن را فرایندی طوالنیمدت ،که شامل همة ذینفعان است ،تعریف میکند؛ ذینفعانی از جمله وزارتخانهها،
مقامات محلی ،سازمانهای غیردولتی ،حرفهای ،اعضای جامعه ،دانشگاهیان ،و  ...که از قابلیتهای علمی ،حرفهای،
سازمانی ،و رسمی و منبعی و  ...استفاده میکنند .همچنین ،هدف ظرفیتسازی را مقابله با مشکالت مربوط به سیاستها
و روشهای توسعه در عین توجه به پتانسیلها ،محدودیتها ،و نیازهای مردم کشور میداند (شورای اقتصادی و اجتماعی
سازمان ملل متحد )7 :2006 ،و بر آن است که ظرفیتسازی در سطح نهادی باید شامل کمک به نهادهای از پیش
موجود در کشورهای در حال توسعه باشد .ظرفیتسازی درواقع در حرکت نهادها و سازمانها نقش کلیدی دارد و امکان
این را میدهد ،عالوه بر توانیابی برای رقابت ،رشد و توسعه و پذیرش نقشهای جدید را تجربه کنند .بنابراین،
ظرفیتسازی باید در همة درجات و عرصههای مرتبط با مدیریت و توسعة شهرها انجام گیرد .ظرفیتسازی یا توسعة
ظرفیتی مفاهیمی نسبتاً جدید در بحثهای توسعهای هستند که از دو الی سه دهة پیش مورد توجه قرار گرفتهاند؛ بهویژه
در سطوح محلی ،منطقهای ،شهری ،روستایی ،و در سطح اجتماعات محلی و حکمروایی بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی
سیاستی برای پیشبرد توسعه .تالشهای گستردة نهادهای بینالمللی ،ملی ،منطقهای ،و شهری در زمینههای مختلف به
انباشت تجارب و روشهای ظرفیتسازی در بخشها و سطوح مختلف منجر شده است که در محتوای توسعه و رقابت
شهری این امر عمدتاً در چارچوب رویکرد نهادی و در درون ظرفیت نهادی خالصه شده است (توروک.)1072 :2004 ،
آنچه در این میان طرحکردنی است این است که نهادگرایی در برنامهریزی شهری یا منطقه چه کاربردی میتواند داشته
باشد؟ در پاسخ باید گفت که اگر به برنامهریزی بهمثابة یک کنش جمعی نگریسته شود ،تصمیمات جمعی برنامهریزی
دربارة توسعة شهری بدون وجود نهادها امکانپذیر نیست.
موضوع ظرفیتسازی نهادی ،بهعنوان یکی از سیاستهای اصلی در فرایند توسعه ،پا به عرصة وجود گذاشته و
درواقع اصطالحی است که برای به تحرک واداشتن تغییر نهادی از آن حمایت شده است و نویسندگانی همچون کاپالن
و گریندل استدالل میکنند که این مفهوم به صورت بنیادی نیازهای توسعه و توانیابی را بازگو مینماید .براون اظهار
میکند که ظرفیتسازی نهادی در سه حوزه صورت گرفته است :توسعة منابع انسانی؛ توسعه و تقویت ساختارهای
درونسازمانی و روابط بین سازمانی؛ اصالح و بهبود بسترهای قانونی و مقرراتی و ابزارهای سیاستی برای توانمندکردن
سازمانها و نهادها (براون .)222 :2008 ،توجه به ظرفیتسازی نهادی در مباحث توسعه و توانیابی رقابتی شهرها
مباحثی درمورد ماهیت خود این مفهوم بهوجود آورده است .به نظر هیلی ،ظرفیت نهادی میتواند بر اساس سه عنصرـ
یعنی منابع دانش ،منابع ارتباطی ،و توانایی برای بسیجکردنـ درک شود .منابع دانش شامل دانش محلی (تجربة محلی
مردم و دانش بومی آنها) و همچنین دانش ارائهشده توسط سایر ذینفعان همچون گروههای حرفهای ،افراد بهاصطالح
متخصص ،و سازمانهاست .از نظر هیلی ،دانش محتوای اجتماعی دارد؛ بنابراین ،منابع ارتباطی اشاره به توسعة
شبکههایی دارد که ایجاد شناخت ،اعتماد ،و مهارتهای ارتباطی الزم و کافی را برای ذینفعان مختلف جهت ابراز آرا و
عقاید تسهیل میکند .توسعة چنین شبکههایی ،ضمن تقویت سرمایة اجتماعی و افزایش اعتماد در روابط ،باعث افزایش
جریان دانش و اطالعات بین ذینفعان و افزایش دسترسی به سرمایة هوشمند میشود و به بسیج منابع اجتماعی،
اقتصادی ،و سیاسی برای رسیدن به اهداف مجموعة ذینفعان کمک میکند (هیلی .)1537 :1998 ،ایوانس و همکاران
ظرفیت یا سرمایة نهادی را در محتوای گستردهتر ادارهکردن و آن را عمدتاً در قالب حکومت میبینند .آنها ادارهکردن را
فراتر از حکومت و حکمروایی و درواقع متشکل از این دو دیدهاند .به همین دلیل ،به نظر ایوانس و همکاران ،دو نوع از
سرمایهـ که شامل سرمایة اجتماعی (مشخصة جامعة مدنی) و سرمایة نهادی (مشخصة حکومت) استـ و روابط و سطح
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تأثیرگذاری این دو در مجموع پیامدهای سیاستهای توسعهای را تعیین میکند (ایوانس و همکاران.)23-21 :2005 ،
گیبس و همکاران ظرفیت نهادی را در ارتباط تنگاتنگ با حکمروایی میبینند و بر آناند که ظرفیت نهادی تا اندازة
زیادی به تنوع نهادها بستگی دارد؛ در حالی که ،به نظر هودسون ،ظرفیت نهادی صرفاً به معنی تعداد و تراکم نهادها در
درون یک شهر یا منطقه نیست ،بلکه بر قوت و توانایی ،کیفیت و چگونگی تعامالت آنها با هم نیز اشاره دارد (هادسن،
 .)10 :2004استین نیز ظرفیت نهادی را در داخل مجموعة گستردهتری ،که آن را ماتریس نهادی نامگذاری کرده است،
میبیند .از دیدگاه وی ،برای رسیدن به سطحی از استاندارد زندگی ،چارچوبهای نهادی جدیدی که شامل هنجارها،
مقررات ،ظرفیتها ،سازمانها ،و مشوقهاست مورد نیاز است (شکل .)1

شکل.1نمودارماتریسچهارگانةاستین 
منبع:فرجیراد 84:2012،

بهطور کلی ،ظرفیت نهادی در حوزههای مطالعاتی مختلف بررسی و تحلیل شده است؛ از جمله در این زمینه میتوان
به گردانو ( ،)2001هورن ( ،)2002ویلمز و بومرت ( ،)2003ایمبارودین ( ،)2003کمیسیون اروپا ( ،)2005و دمن ()2008
اشاره کرد که هر کدام به نوعی ظرفیت نهادی را بررسی و در چارچوب خاصی آن را تحلیل کردهاند .در پژوهش حاضر
نیز ظرفیت نهادی وارد حوزة رقابتپذیری شده و رابطة ظرفیت نهادی و رقابتپذیری شهری تبیین شده است.
ظرفیتنهادیورقابتپذیریشهری


خاستگاه بحث رقابتپذیری اقتصاد سطح بنگاهی است که ابتدا با کتاب مزیت رقابتی ملل پورتر وارد سطح کالن اقتصاد
شد و پس از چالشهای فراوان در ادامه با اهمیتیافتن بحث توسعة شهرها و مناطق رقابتپذیری جای خود را در دل
بحثهای شهری -منطقهای باز کرد و این ایده ،که شهرها به صورت به رقابت با یکدیگر میپردازند ،در محافل علمی و
سیاستگذاری طرح و بررسی شد .کرسل ( )2012رقابتپذیری شهری را وضعیتی میداند که یک شهر یا منطقة شهری
در مقایسه با سایر شهرهای رقابتی قادر به ارائة شغل ،درآمد ،امکانات فرهنگی یا تفریحی ،درجة انسجام اجتماعی،
حکمروایی ،و محیط شهری است و این عوامل بخشی از امیال ساکنان جدید و فعلی است .سینکین ( )2009رقابتپذیری
شهری را توانایی جمعیت شهری برای حفظ موقعیت رقابتی در یک ناحیة خاص (بازار) رقابتی میان سایر شهرها/
شهرهای مشابه و اتخاذ اهداف مشابه با حفظ منابع و بهبود رفاه جامعة شهری بهوسیلة مدیریت عوامل محیط خارجی و
داخلی میداند .کستیاینین ( )2002نیز رقابتپذیری را توانایی جذب جریان اطالعات ،فناوری ،سرمایه ،فرهنگ ،مردم ،و
سازمانهای مرتبط با آنـ که برای منطقه مهماندـ و همچنین قادربودن به حفظ و بهبود کیفیت زندگی و استانداردهای
زندگی ساکنان محلی بهعنوان تواناییای برای ایجاد یک محیط عملیاتی نوآورانه با قابلیت توسعه تعریف میکند.
محققان فعال در حوزة رقابتپذیری بیان میکنند که شهرها نهتنها یک واحد اقتصادی ،بلکه یک نظام اجتماعی و
زیستمحیطیاند و آیندة آن ها در گرو این عوامل است و در ارزیابی رقابت بین شهرها تأکید بر ابعاد اقتصادی ،اجتماعی،
و زیستمحیطی است که زمینههای دستیابی به رقابت شهری پایدار را فراهم میسازد (ژیانگ و شن .)308 :2010 ،در
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این میان ،محققانی مانند چینگ یون و همکاران ( )2014عالوه بر سه عامل یادشده بر عامل چهارمی به نام رقابت
محلی معتقدند (جدول .)1
رقابتپذیریشهری 

.عواملسهگانهوچهارگانة

جدول1
محقق

شرح

عامل

Qingyun

عملکرد اقتصادی ،ساختار اقتصادی ،و بازاریابی

Bruneckiene

عملکرد اقتصادی ،رشد ظرفیت اقتصادی شهری

اجتماعی-

Qingyun

منابع انسانی و آموزش ،کیفیت زندگی ،منابع فرهنگی ،شاخص توسعه ،و مدیریت اجتماعی

فرهنگی

Bruneckiene

منابع انسانی و نظام آموزشی ،رفاه اجتماعی ،شرایط زندگی ،کارایی دولت

Qingyun

آلودگی محیط زیست ،رفع آلودگی و کیفیت و حفاظت محیط زیست

Bruneckiene

کیفیت محیط زیست

Qingyun

دسترسی (در دسترس بودن) و ارزیابی زمین

اقتصادی

محیطی
محلی

پورتر ادعا میکند که رقابت در سطح شهری نهتنها بر مبنای پیوندهای اقتصادی ،زیستمحیطی ،و فضاییاش ،بلکه به
استراتژیهای سیاسی و ظرفیت اداری بخش خصوصی و عمومی مبتنی است (سرانو )109 :2003 ،و همین امر نیاز به
ظرفیتسازی و ظرفیت نهادی را در رقابتپذیری شهری نشان میدهد .در بحث از ظرفیت نهادی و مشخصههای مربوط به
آن عواملی از قبیل ترتیبات نهادی مناسب و کارآ ،توانایی نهادها در بهکارگیری نیروهای انسانی و مادی و تخصصی مختص
به خود ،هماهنگی و یکپارچگی نهادها در سطح محلی و منطقهای ،و همچنین در سطوح باالتر به هنگام ارجاع نیازهای
محلی -شهری به مراتب باالتر و در مرکز ،دانش و تخصصهای موجود در سطح محلی برای بهکارگیری در مسیر رقابتی
شهر ،ظرفیتسازی نهادها در زمینة ترتیبات قانونی مناسب ،و درواقع عدم تعدد قوانین دستوپاگیر در تدوین برنامهها و در
پی آن اجرای امور و  ...میتواند بهروشنی تأثیرات واضح خود را در سطح توسعة رقابتی شهر گذارد .پس روشن است که در
چارچوب ظرفیتسازی نهادی برای رقابتپذیری شهری قبل از هر چیز ارتقای نهادها و بعد از آن تأکید بر عواملی از قبیل
سرمایة اجتماعی ،سرمایة انسانی ،ظرفیت نهادی در سطح محلی ،حکمروایی بهینه ،توسعة شبکههای اجتماعی ،و گسترش
دانش و فرایندهای ابتکاری در سطح محلی و نهادی ،کارآفرینی ،و تمرکز بر افزایش مزیتهای رقابتی مهم مینماید.
ظرفیتنهادیوحکمرواییشهری

همانگونهکه در نگرشها و تجربیات اخیر میتوان مشاهده کرد ،رد پای حکمروایی بهینة شهری در ایجاد ظرفیت نهادی
قابل مشاهده است .درواقع ،حکمروایی بهعنوان فصل مشترک نهادها و رقابتپذیری شهرها عمل میکند و در این عرصه
است که نهادهای بخشهای مختلف دولتی ،عمومی ،خصوصی ،و مردمی میتوانند به معنای واقعی بر رقابت بین شهرها
تأثیرگذار باشند .زیرا یک سیستم حکمروایی خوب شهری باظرفیت میتواند یادگیری ،استعدادها ،خالقیت ،توانها ،و  ...را
به تهدیدات و فرصتها پیوند دهد و بهوسیلة همکاری بین بازیگران متنوع به حل مسائل موجود و کاهش پیچیدگی
آنها کمک کند (اینز و بوهر)7 :2002 ،؛ بدین دلیل که ظرفیت جامعه ،تعامل سرمایة انسانی ،منابع سازمانی ،و سرمایة
اجتماعی موجود در یک جامعه میتواند برای حل مسائل جمعی و بهبود آن مورد استفاده قرار گیرد و این از طریق
فرایندهای مربوط به حکمروایی شهری میتواند عمل کند (چاکسین)295 :2001 ،؛ همانگونهکه هیلی ( )1998راه ایجاد
ظرفیتهای نهادی و اجتماعی را برنامهریزی و اقدام مشترک (حکمروایی شهری) میداند (هیلی .)1998 ،کارلسون و
همکاران ( )2001نیز اشاره می کنند در چارچوب حکمروایی ظرفیت نهادی عنصری ضروری در توسعة شهری دیده
میشود؛ عالوه بر آن ،در چارچوب نظریة حکمروایی ،مشارکت و توانمندی نهادها بهعنوان پیشبرندگان کلیدی رقابت و
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توسعة شهرها نگریسته میشوند (سیدالک و گوبز .)121 :2010 ،این بدین معنی است که یک نهاد باظرفیت بهسرعت به
شرایط ،رویدادها ،فرصتها ،و مشکالت جدید واکنش نشان میدهد و روشها ،اکتشافات ،و روابط خود را در صورت نیاز
مورد سازش و تغییر میدهد .همچنین ،خود را بهطور مداوم از نظر اقتصادی ،اجتماعی ،و زیستمحیطی و عدالت بهبود
می بخشد و در یک حالت ثابت از تحول نهادی برای ایجاد یک سیستم پایدار جهت توان رقابتی بهره میبرد (اینز و بوهر،
 .)17 :2002روشن است که این همکاری فقط از طریق مکانیسم مشارکتی و حکمروایی قابل تأمین است؛ زیرا ظرفیت
نهادی از طریق مکانیسمهای حکمروایی امکان اثرگذاری در سیاستها را دارد و از این طریق ابزارهای متناسب با شرایط
مکانی و زمانی جهت رقابتپذیری شهری و متعاقب آن توسعه را تعیین میکند.

روشتحقیق
پژوهش حاضر ،بر حسب هدف ،کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت توصیفی -تحلیلی است .روش جمعآوری دادهها
مبتنی بر روش پیمایشی (پرسشنامه) بوده است .پرسشنامة ساختیافته بدین صورت استخراج شده است که ابتدا کلیة
شاخصهای ظرفیت نهادی برای رقابتپذیری در پرسشنامهای تحت عنوان پرسشنامة خبرگان جای میگیرد و سپس
این شاخصها از طریق در اختیار قراردادن پرسشنامهها به نخبگان ارزیابی میشوند و به آنها امتیاز داده میشود؛ بدین
وسیله شاخصهایی که امتیازی باالتر از میانگین  5بهدست آوردهاند بهعنوان شاخصهای مورد بررسی باقی مانده و
شاخصهایی با امتیاز پایینتر از حد وسط  5حذف شدهاند .بنابراین 38 ،شاخص برای ارزیابی ظرفیت نهادی در
رقابتپذیری شهری تعیین شد .همچنین ،اعتبار و برازش پرسشنامة مورد استفاده با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در
نرمافزار لیزرل صورت گرفته است .جامعة آماری تحقیق شامل دو گروهِ مسئوالن (نهادها) و مردم (مراجعهکنندگان به
ادارات شهری) دو شهر زنجان و سنندج است که با استفاده از فرمول کوکران حجم جامعة نمونة مردم  760نفر برآورد
شده است ( 380پرسشنامه برای هر کدام از شهرها) .همچنین ،جامعة نمونه برای گروه مسئوالن  260نفر است که سهم
هر شهر  130نفر بوده است؛ روش تخمین حجم نمونة پرسشنامة نهادها (مسئوالن) بر اساس نهادهای شهری و
کارشناسان و مدیران آنها بوده است .درواقع ،در هر یک از ادارات شهری سعی شده است با مدیران ،کارشناسان ،و
معاونان پرسشگری صورت گیرد و بر همین اساس و بر اساس تعداد ادارات شهری حجم نمونه تعیین شده است؛ روش
نمونهگیریِ گروه شهروندان نمونهگیری تصادفی و گروه مسئوالن به روش غیرتصادفی و هدفمند بوده است.
دادههای جمعآوریشده در محیط نرمافزارهای

SPSS

و

Lisrel

تحلیل شده است .در مرحلة اول برای روشنشدن

وضعیت شاخصهای ظرفیت نهادی در رقابتپذیری شهری ،دادهها بهوسیلة میانگین در نرمافزار

SPSS

تحلیل شد و

همچنین در نرمافزار  Lisrelبهوسیلة مدل معادالت ساختاریِ شاخصهای ظرفیت نهادی در رقابتپذیری شهری بررسی شد
و وضعیت هر یک از شاخصهای ظرفیت نهادی به تفکیک شهرهای سنندج و زنجان و برای هر دو گروه مراجعهکنندگان و
مسئوالن مشخص شد .در وهلة بعد نیز برای تعیین مهمترین عامل تأثیرگذار ظرفیت نهادی در رقابتپذیری شهری،
میانگینهای مرتبط بررسی شد و همچنین مدل معادالت ساختاریِ مؤلفههای ظرفیت نهادی در رقابتپذیری شهری به
تفکیک شهرها ارزیابی شد و مهمترین عامل تأثیرگذار ظرفیت نهادی در رقابتپذیری شهری تعیین شد .در نهایت ،برای
بررسی تأثیر ظرفیت نهادی بر رقابتپذیری شهری ،مدل معادالت ساختاریِ تأثیر ظرفیت نهادی در رقابتپذیری شهری
بهوسیلة نرمافزار  Lisrelبه تفکیک مؤلفههای سهگانه و چهارگانة رقابتپذیری شهری ارزیابی شد.

1

 .1در تئوریهای مربوط به رقابتپذیری ،بر سه اصل رقابت اقتصادی ،اجتماعی ،و محیطی تأکید شده است .با وجود این ،در برخی مطالعات خارجی بر چهار
اصل رقابت اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی ،و محلی تأکید شده است .در پاسخگویی به هدف تحقیق (تأثیر ظرفیت نهادی بر رقابتپذیری شهری) ،دادهها در
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تحلیلعاملیتأییدی ()Lisrel

پیش از پرداختن به سؤ االت تحقیق ،الزم است ابتدا به برازش و پایایی متغیرها و پرسشنامة طرحشده پرداخته شود.
بدین منظور ،با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در نرمافزار  ،Lisrelبرازش و پایایی پرسشنامه های نهادها و مردم در
هر دو شهر ارائه شده است .تحلیل عاملی تأییدی به بررسی این مطلب می پردازد که آیا داده های موجود برازش دارد یا
نه.
بهمنظور تأیید اندازههای برازندگی خروجی لیزرل ،برای برازش در اینجا کیدو آورده شده که هرچه به صفر نزدیکتر
باشد نشان از برازش مطلوب دارد .به دلیل اینکه کای اسکوئر تحت تأثیر حجم نمونه است ،اگر مقدار کیدو را بـر درجـة
آزادی تقسیم کنیم ،در یک برازش ایدهآل برابر با یک خواهد بود .در صورتی که مقدار  2و کمتر شـود ،نشـان از بـرازش
مطلــوب

دارد .همچنــینRMSEA ،

1در صــورتی کــه کمتــر از  0/05باشــد ،نشــان از بــرازش مطلــوب دارد .همچنــین،
3

2

شاخصهای نکویی برازش و نکویی برازش اصالحشده نشان میدهند مدل تا چه حد نسـبت بـه فقـدان آن برازنـدگی
بهتری دارد ،باید برابر یا بزرگتر از  0/90باشد تا مدل موردنظر پذیرفته شود .یکی از شاخصهای نسبی شاخص نرمشـدة
برازندگی است که مستلزم مفروضههای مجذور کیدو نیست؛ چون دامنة  NFIبـین صـفر و یـک قـرار دارد یـک مـدل
مطلوب بهشمار میآید .بنتلر و بونت ( )1980مقادیر  NFIبرابر یا بزرگتر از  0/90را در مقایسه بـا صـفر بـهعنـوان عـدد
مناسبی برای برازندگی مدلها توصیه کردهاند .در همة موارد ،شاخصهای بهکارگرفتهشده در این پژوهش از نظر بـرازش
از مقدار مطلوب باالتر میباشند و در نتیجه مدل پژوهش حاضر مدل مناسبی است .در نهایت ،تحلیلهـا بـهوسـیلة مـدل
معادالت ساختاری و با استفاده از نرمافزار  Lisrelتکمیل شدند که در جدولهای  2و  3نتایج مدل تحلیل عاملی تأییـدی
جهت برازش و پایایی مؤلفههای مورد بررسی پژوهش آورده شده است.
.میزانبرازشوپایاییمدلمعادالتساختاریدرپرسشنامةنهادها(مسئوالن)برایشهرهایزنجانوسنندج 

جدول2
مؤلفه
توانایی نهادها
یکپارچهبودن نهادها

دانش
یادگیری
ترتیبات قانونی مناسب

شهر

AGFI

)(PGFI

Df

GFI

ChiSquare

P-value

RMSEA

زنجان

0/98
0/98
0/99
0/99
0/99
0/99
0/98
0/97
0/97

0/42
0/53
0/20
0/33
0/48
0/30
0/20
0/56
0/43

15
15
22
8
10
7
23
21
12

0/99
0/99
0/99
0/98
0/98
0/99
0/99
0/99
0/99

12/51
5/88
8/63
14/18
2/53
6/15
2/61
3/75
1/027

0/5399
0/7388
0/3215
0/00007
0/1326
0/5273
0/3749
0/2779
0/8781

0/000
0/000
0/000
0/015
0/010
0/000
0/000
0/020
0/000

0/98

0/40

7

0/99

0/100

0/9818

0/000

سنندج
زنجان
سنندج
زنجان
سنندج
زنجان
سنندج
زنجان
سنندج



نرمافزار لیزرل ابتدا بهوسیلة سه عامل اصلی رقابتپذیری شهری یعنی عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،و محیطی و سپس ب هوسیلة چهار عامل اقتصادی،
اجتماعی ،محیطی ،و محلی ارزیابی شده است .ذکر این نکته الزم است که این نوع ارزیابی دوگانه به دلیل ارائة نتایج قابل اعتمادتر انجام گرفته است.

 .1ریشة میانگین مجذور پسماندهها
2. GFI
3. AGFI
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مردم(مراجعهکنندگان)برایشهرهایزنجانوسنندج 

میزانبرازشوپایاییمدلمعادالتساختاریدرپرسشنامة

جدول.3
مؤلفه

شهر
زنجان

توانایی نهادها

سنندج
زنجان

یکپارچه بودن

سنندج
زنجان

دانش نهادها

سنندج

AGFI

)(PGFI

df

GFI

ChiSquare

P-value

RMSEA

0/99

0/43

15

0/99

12/51

0/6399

0/000

0/99

0/43

15

0/99

5/88

0/6399

0/000

0/99

0/20

2

0/99

1/63

0/4415

0/000

0/99

0/33

5

1

54/87

0/00007

0/035

-

0/73

-

0/94

-

0/0026

0/030

0/99

0/30

-

1

4/15

0/5273

0/000

بر اساس جدولهای  2و  ،3معناداری ضرایب و پارامترهای بهدستآمدة مدل اندازهگیری در مؤلفههای مذکور در
کلیة عاملها و میزان تمامی ضرایب بهدستآمده معنیدارند .زیرا مقدار آزمون معناداریِ تکتک آنها در  RMSEAاز
 0/05یا ( )0/09کوچکتر است و این امر نشاندهندة معنیداربودن و تأیید تحلیل عاملی است .هر قدر میزان  X2کمتر و
نسبت آن به

df

پایینتر باشد مدل برازش بهتری دارد و مناسبتر است .میتوان استدالل کرد که مدل تحلیل عاملی

نتایجی با برازش مطلوبی ارائه داده که نشان از مدلی با معنیداری باال بین شاخصهای بهکاررفتة ظرفیت نهادی در
رقابتپذیری شهری دارد.

محدودۀپژوهش
شهرستان سنندج در مرکز استان کردستان قرار گرفته و از شمال به شهرستان دیواندره ،از غرب به مریوان و سروآباد ،از
جنوب به شهرستان کامیاران ،و از شرق به شهرستانهای قروه و دهگالن محدود شده است .شهر سنندج ،مرکز استان
کردستان ،در موقعیت جغرافیایی  35درجه و  20دقیقة عرض شمالی و  47درجه و 18دقیقة طول شرقی از نصفالنهار
گرینویچ و  15درجة طول غربی از نصفالنهار تهران قرار دارد .از نظر موقعیت نسبی ،این شهر بر سر راه بزرگراه شمال
(تبریز) به جنوب (اهواز) و نیز بهعنوان شهر بزرگ مرز غربی کشور با حکومت اقلیم کردستان عراق از اهمیت ویژهای
برخوردار است .جمعیت سنندج ،براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن 414069 ،نفر بوده است (مرکز آمار
ایران.)1395 ،

موقعیتجغرافیاییشهرسنندجدرتقسیماتسیاسی-اداریکشوریواستانی 

شکل.2نقشة
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شهر زنجان ،بهعنوان مرکز سیاسی -اداری استان زنجان ،از سمت شمال به شهرستانهای طارم و ابهر ،از جنوب به
شهرستان خدابنده ،و از غرب به شهرستان ماهنشان در محدودة استان زنجان محدود میشود .این شهر در بخش شرقی
استان زنجان در مدار  47درجه و  47دقیقة طول شرقی و  37درجه و  8دقیقة عرض شمالی قرار گرفته است .شهر
زنجان در فاصلة  330کیلومتری تهران و در حد فاصل مسیر ارتباطی تهران به تبریز قرار دارد و وجود محور خطآهن
تهران -تبریز و جادة ترانزیتی تهران -تبریز ،که ایران را به ترکیه و اروپا متصل میکند ،از عمدهترین دالیل مورد توجه
واقع شدن شهر است .جمعیت زنجان ،بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور 430871 ،نفر بوده است
(مرکز آمار ایران.)1395 ،

شکل.3نقشةموقعیتجغرافیاییشهرستانوشهرزنجاندرتقسیماتاستانی 



یافتههایتحقیق

پیش از پرداختن به یافتههای استنباطی و تحلیلها ،نخست ویژگیهای پاسخگویان در قالب یافتههای توصیفی ارائه
میشود (جدول  .)4یافتههای توصیفی از این جهت دارای اهمیت است که اطالعاتی کلی در رابطه با برخی ویژگیهای
پاسخگویان در اختیار محقق قرار میدهد و چه بسا اینکه به محقق در رابطه با تحلیلهای انجامگرفته یاری رساند .مثالً،
در رابطه با پرسشنامة نهادها ،اطالعات توصیفی میتواند برخی از ویژگیهای درون نهادها را منعکس کند .به دلیل
اینکه پاسخگویان این پرسشنامه ،مسئوالن واحدهای درون نهادها بودهاند .همچنین ،در رابطه با شهروندان نیز مواردی
مانند سطح تحصیالت ،وضعیت سکونتی ،میزان مراجعه به نهادها و  ...درنظر گرفته شده که اطالعات مربوطه بهصورت
خالصه ارائه شده است .در رابطه با پرسشنامة نهادها ،پرسشنامههای توزیعشده در بین کارشناسان و مسئوالن
واحدهای درون نهادها در هر دو شهر زنجان و سنندج مجموعاً  260پرسشنامه بوده که از این تعداد سهم هر کدام 130
عدد بوده است و مجموعاً تعداد  242پرسشنامه بهصورت کامل تکمیل و به محقق عودت شده است که مجموعاً 93/07
درصد پرسشنامهها را شامل میشود.
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جدول.4مشخصاتجامعةنمونةموردتحقیقبهتفکیکنهادهاومردم(زنجانوسنندج) 
سن

جنس

تحصیالت

شهر

جامعةآماری

حجمنمونه

نمونهگیری


مرد

زن

25سالوکمتر

35-26

45-36

46به55

56بهباال

دیپلم

کاردانیوکارشناسی

کارشناسیارشدبهباال

5-1سال

10-6سال

15-11سال

20-16سال

25-21سال

25سالبهباال

سنندج

مسئوالن
-

زنجان

مسئوالن

130
130

غیرتصادفی
غیرتصادفی

74/9
81

25/1
19

2/3
1/9

27/5
25/4

38/7
40/2

26/8

شهر

روستا

روستا-شهر

ابتدایی

راهنمایی

دیپلم

28/9

4/7

5/8

سکونت

کارشناسی

3/6

6

65

25/7

1/7

28/5

31/2

34/5

3/2

68/5

29

1/2

24/3

38/6

29/9

4/3

1/9
0/9

تحصیالت
ارشدوباالتر

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

سابقةاشتغال

زنجان

مردم

380

تصادفی

73/1

26/9

7/9

35/3

40/3

11/3

5

74/4

17/8

7/8

11/9

23/1

41/7

17/3

6

سنندج

مردم

380

تصادفی

79/2

20/8

9/7

36/7

34

12/9

6/6

69/5

20/6

9/9

17/3

30/7

34/9

13

4/1

مأخذ:نتایجتحقیق 

در ادامة یافتههای پژوهش ،نتایج برای بررسی وضعیت شهرهای زنجان و سنندج به لحاظ شاخصهای ظرفیت
نهادی در رقابتپذیری شهری ارزیابی میشود .نتایج حاصل از این بررسیها ،که بهوسیلة نرمافزارهای  SPSSو

Lisrel

انجام گرفته ،به تفکیک شهرهای مورد مطالعه ارائه شده و در ابتدا از طریق میانگینها ،شاخصها ،و مؤلفههای موردنظر
ارزیابی شده و سپس از طریق

Lisrel

به بررسی پرداخته شده است .در نهایت ،نتایج بررسی و تحلیل به صورت کلی

وضعیت شهرهای مورد مطالعه را از نظر شاخصهای موردنظر مشخص خواهد کرد.
بر اساس نتایج بهدستآمده ،میانگین هر کدام از شاخصهای پانزدهگانه در شهرهای زنجان و سنندج در جدول 5
آورده شده است .بر همین اساس ،در شهر زنجان شاخصهای سرمایة انسانی ،برخورداری از منابع ،هدفمندبودن،
انعطافپذیری ،روابط درونشهری نهادها ،دانش رسمی ،یادگیری پیوسته ،و خوانابودن میانگینی باالتر از حد متوسط ()3
کسب کردهاند و در بین کل شاخصها ،شاخص سرمایة انسانی با ارزش عددی  3/44بیشترین و روابط دروننهادی با
ارزش عددی  2/29کمترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند .همچنین ،شاخصهای سرمایة انسانی ،دانش رسمی ،و
برخورداری از منابع سه شاخصی هستند که بیشترین میانگین ممکن را به خود اختصاص دادهاند .در شهر سنندج نیز
شاخصهای سرمایة انسانی ،برخورداری از منابع ،هدفمندبودن ،انعطافپذیری ،دانش رسمی ،یادگیری پیوسته ،و
خوانابودن میانگینی باالتر از حد متوسط ( )3کسب کردهاند .در مجموع شاخصها ،شاخص سرمایة انسانی با ارزش عددی
 3/39بیشترین و توان جمعی نهادها با ارزش عددی  2/48کمترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند .شاخصهای
سرمایة انسانی ،خوانابودن ،و برخورداری از منابع سه شاخص اول ظرفیت نهادی در شهر سنندج هستند.
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در هر دو شهر مورد مطالعه ،شاخص سرمایة انسانی بیشترین میانگین ممکن را در بین سایر شاخصها به خود
اختصاص داده است .نتایج کلی میانگینها بیانگر آن است که در مجموع ،در هر دو شهر ،پنج شاخص میانگینی باالتر از
حد متوسط کسب نموده و ده شاخص نیز پایینتر از حد متوسط قرار گرفتهاند .در رابطه با بیشترین و کمترین ارزش
عددی نیز در مجموع کل شاخصها در هر دو شهر شاخص سرمایة انسانی با میانگین  3/44بیشترین و روابط دروننهادی
با ارزش عددی  2/29کمترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند که این امر ناشی از عدم یکپارچگی دروننهادی و
همچنین تفرق نهادی در هر دو شهر است.
هایپانزدهگانةموردبررسیظرفیتنهادیدررقابتپذیریشهری 


شاخص
جدول.5میانگینورتبة
لفهها
مؤ 

توانایی نهادی

یکپارچهبودن نهادها
دانش نهادها

یادگیری نهادها

ترتیبات قانونی مناسب

شاخصها


زنجان

کل

سنندج

میانگین

رتبه

میانگین

رتبه

میانگین

رتبه

سرمایة انسانی

3/44

1

3/39

1

3/41

*1

برخورداری از منابع

3/18

3

3/16

3

3/17

3

هدفمندبودن

3/12

4

3/02

7

3/07

6

نظام مشوقها

2/99

9

2/94

9

2/97

9

روابط دروننهادی

2/29

15

2/89

10

2/59

14

انعطافپذیری

3/09

7

3/05

6

3/07

6

روابط درونشهری نهادها

3/04

8

2/96

8

3

8

توان جمعی نهادها

2/92

10

2/48

15

2/7

12

دانش رسمی

3/21

2

3/15

4

3/18

2

دانش بومی

2/6

14

2/52

14

2/56

15

یادگیری تعاملی

2/64

13

2/75

12

2/69

13

یادگیری تجربی

2/83

11

2/68

13

2/76

11

یادگیری پیوسته

3/1

6

3/13

5

3/12

5

خوانابودن

3/11

5

3/21

2

3/16

4

بستر قانونی

2/78

12

2/8

11

2/79

10

*1بهمعنایباالترینرتبهاست .

در پرسشنامة نهادها همة  38نماگر ظرفیت نهادی رقابتپذیری شهری ارزیابی و سنجش شدند؛ اما تعداد زیادی از
این نماگرها فقط از طریق پرسشنامة نهادها قابل سنجش بود و سنجش آنها در پرسشنامة مردم قابل انجام نبود .به
همین دلیل ،از مجموع  38نماگر ،در پرسشنامة مردم تعداد  9نماگر در قالب گویههایی طرح و پرسش شد :تجربه،
تخصص ،تعهد نیروی انسانی ،برخورداری از منابع ،انگیزه ،هدفمندبودن ،انعطافپذیری نهادها در اجرای امور و کارها،
تعهد جمعی در بین نهادها برای رقابتپذیری ،و مراجعه به دانش و تجربیات مردم محلی (جدول .)6
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جدول.6میانگینورتبةنماگرهایظرفیتنهادی(پرسشنامةمردم) 
مؤلفه

نماگرشهر

سنندج

زنجان
میانگین

رتبه

میانگین

رتبه

تجربة نیروی انسانی

3/49

2

3/08

3

تخصص نیروی انسانی

3/28

3

3/15

2

باانگیزهبودن نیروی انسانی

3/04

5

2/68

7

تعهد نیروی انسانی

2/88

6

2/71

6

برخورداری از منابع

3/9

1

3/64

1

هدفمندبودن نهادها

2/79

7

2/93

4

انعطافپذیری نهادها در اجرای امور

3/24

4

2/87

5

یکپارچهبودن نهادها

تعهد جمعی در بین نهادها

2/37

8

1/84

9

دانش نهادها

مراجعه به دانش و تجربیات مردم محلی

2/24

9

2/48

8

ـ

ظرفیت نهادی (کل)

3/02

-

2/82

-

توانایی نهادی

نتایج حاصل از  9نماگر مورد بررسی (جدول  )6حاکی از آن است که از نظر مردم (مراجعهکنندگان به نهادهای
شهری) شهرهای زنجان و سنندج ،ظرفیت نهادی کل برای زنجان  3/02و برای سنندج نیز  2/82برآورد شده است .این
امر بیانگر آن ا ست که در مجموع ظرفیت نهادی در شهرهای مورد مطالعه از دید مردم در سطح قابل قبولی قرار ندارد؛
هرچندکه ظرفیت نهادی شهر زنجان به صورت خیلی جزئی به حد متوسط رسیده است ،ارزش عددی قابل قبولی را نشان
نمیدهد .نماگرهای مورد مطالعه که به حد متوسط رسیدهاند در شهر زنجان شامل تجربة نیروی انسانی ،تخصص نیروی
انسانی ،باانگیزهبودن نیروی انسانی ،برخورداری از منابع ،و انعطافپذیری نهادها در اجرای امور بوده و در شهر سنندج نیز
شامل نماگرهای تجربة نیروی انسانی ،تخصص نیروی انسانی ،و برخورداری از منابع است .در شهر زنجان نماگرهای
برخورداری از منابع و مراجعه به دانش و تجربیات مردم محلی به ترتیب با  3/9و  2/24بیشترین و کمترین و در سنندج
برخورداری از منابع و تعهد جمعی در بین نهادها به ترتیب با  3/64و  1/84بیشترین و کمترین ارزش عددی میانگین را به
خود اختصاص دادهاند؛ در مجموع ،در رابطه با نماگرها در دو شهر ،برخورداری از منابع با ارزش عددی  3/9و تعهد جمعی
در بین نهادها با ارزش عددی  ،1/84به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را کسب کردهاند .در نهایت ،بر اساس نتایج
پرسشنامة مردم و بررسی نماگرهای مورد نظر ،ظرفیت نهادی از دید پاسخگویان به پرسشنامة مردم در هر دو شهر
زنجان و سنندج پایین است ،بهرغم اینکه دو شهر مذکور تفاوتهایی در ظرفیت نهادی نشان میدهند.
در ادامه ،از مدل معادالت ساختاری در نرمافزار  Lisrelاستفاده شده است؛ عددی که با فِلش از متغیر پنهان به سمت
متغیر آشکار کشیده شده بیانگر آن است که هر متغیر آشکار در اندازهگیری متغیر مکنون چه میزان نقش دارد .درواقع،
هرچه این بار عاملی باالتر باشد بیانگر اعتبار بیشتری است .بر اساس خروجیهای شکل  ،4معناداریِ ضرایب و
پارامترهای بهدستآمدة مدل اندازهگیری در شاخصهای ظرفیت نهادی دو شهر زنجان و سنندج معنیدار است؛
بهطوریکه معنیداریِ ضرایب و پارامترهای بهدستآمدة مدل ساختاریِ ظرفیت نهادی در هر دو شهر معنیدار ،اما در
سطوح مختلف متفاوت است.
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(پرسشنامةنهادها)؛(:1زنجان؛:2سنندج)

هایظرفیتنهادیدررقابتپذیریشهری

شکل.4مدلمعادالتساختاریِشاخص
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بر اساس شکل  ،4وضعیت موجود شاخصهای ظرفیت نهادی در رقابتپذیری شهری در شهرهای زنجان و سنندج با
استفاده از مدل معادالت ساختاری نشان داده شده است .شاخص سرمایة انسانی در هر دو مدل به ترتیب شهرهای زنجان
و سنندج دارای برازش بسیار خوب با ارزش عددی  0/37و  RMSEA 0/23است و برازش مدل را در سطح مطلوبی به
نمایش میگذارد .عددی که با فِلش از متغیر پنهان به سمت متغیر آشکار کشیده شده بیانگر آن است که هر متغیر آشکار
در وضعیت موجود نمونههای مورد مطالعه چه نقشی دارد؛ هرچه این بار عاملی باالتر باشد میزان تأثیرگذاری باالتر است؛
اما وضعیت هریک از شاخصها به صورت سرمایة انسانی با  ،0/37دانش رسمی با ضریب تأثیر  ،0/15و هدفمندبودن و
برخورداری از منابع با ضریب  0/5بیشترین ضریب معناداری را در بین شاخصهای ظرفیت نهادی در شهر زنجان نشان
میدهند و شاخصهای دانش بومی  -0/05و توان جمعی نهادها با  -0/03بدترین وضعیت ممکن را نشان میدهند که
نشان از عدم یکپارچگی بین نهادهاست .همچنین ،در شهر سنندجوضعیت هریک از شاخصها به صورت سرمایة انسانی
با ضریب تأثیر  ،0/23برخورداری از منابع با  ،0/06و هدفمندبودن با  0/04بیشترین ضریب معناداری را در بین
شاخصهای ظرفیت نهادی در این شهر نشان میدهند و شاخصهای نظام مشوقها با  -0.26و توان جمعی نهادها با
 -0.20نامناسبترین وضعیت ممکن را نشان میدهند .
بر اساس خروجیهای بهدستآمده ،میزان ضرایب در مدلهای فوق از لحاظ آماری معنادار است که نشان از تأثیر
مؤثر شاخصها در ظرفیت نهادی دارد .در رابطه با معناداریِ ضرایب و پارامترهای بهدستآمدة مدل اندازهگیریشده،
شاخصهای ظرفیت نهادی در هر یک از گروهها دارای رابطة معنیدار اما متفاوت است؛ به طوری که این رابطه در سطح
تأثیرات منفی بوده و فقط معنیداری ضرایب و پارامترهای بهدستآمدة مدل ساختاریِ جز در چند عامل در بقیة موارد به
سمت منفی گرایش پیدا کرده است؛ زیرا مقدار آزمون معنیداری آنها از عدد  2بزرگتر و از عدد  -2کوچکتر نیست که
این امر نشان از نبود تأثیر مثبت شاخصهای ظرفیت نهادی در شهرهای موردمطالعه دارد .پس از ارائة نتایج معادالت
ساختاری مرتبط با پرسشنامة نهادها ،در شکل  5معادالت ساختاری پرسشنامة مردم آورده شده است.


پذیریشهری(پرسشنامةمردم)؛(:1زنجان؛:2سنندج)


رفیتنهادیدررقابت
شکل.5مدلمعادالتساختاریِشاخصهایظ
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در این قسمت از پژوهش ،به سهم مؤلفههای ظرفیت نهادی در رقابتپذیری شهرهای میانی زنجان و سنندج
پرداخته و سهم هر یک از عوامل ظرفیت نهادی در رقابتپذیری این شهرها مشخص میشود .نتایج حاصل از بررسیها
به تفکیک دو شهر ارائه شده است و بهوسیلة میانگین مؤلفههای پنجگانة موردنظر ارزیابی شده و سپس از طریق

Lisrel

به بررسی آنها پرداخته شده است .در نهایت ،سهم هر یک از مؤلفههای ظرفیت نهادی در رقابتپذیری شهری زنجان و
سنندج ارزیابی خواهد شد (جدول .)7
هایظرفیتنهادیدررقابتپذیریشهریومیزانظرفیتنهادیکل 

جدول.7میانگینوسهممؤ 
لفه
مؤلفهشهر
توانایی نهادی
یکپارچهبودن نهادها
دانش
یادگیری
ترتیبات قانونی مناسب
ظرفیت نهادی کل

زنجان
میانگین
3/02
2/98
2/62
2/87
2/95

سنندج
رتبه
1
2
5
4
3

2/87

میانگین
3/08
2/72
2/84
2/85
3/02

کل
رتبه
1
5
4
3
2

میانگین
3/05
2/85
2/73
2/86
2/98

2/91

رتبه
1
4
5
3
2
2/89

مطابق با جدول  ،7در بین مؤلفههای ظرفیت نهادی در شهر زنجان ،مؤلفة توانایی نهادی با میانگین  3/02و دانش با
میانگین  2/65به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را از میانگینها به خود اختصاص دادهاند و از نظر رتبهبندی مؤلفهها به
ترتیب مؤلفههای توانایی نهادی ،یکپارچهبودن نهادها ،ترتیبات قانونی مناسب ،یادگیری ،و دانش در رتبههای  1تا  5در
ارتباط با ظرفیت نهادی در رقابتپذیری شهری بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند .در بین مؤلفههای پنجگانه
ظرفیت نهادی در شهر سنندج نیز ،مؤلفة توانایی نهادی با میانگین  3/08بیشترین و یکپارچهبودن نهادها با  2/72کمترین
میانگین ممکن را به خود اختصاص دادهاند .ذکر این نکته الزم است که مؤلفههای توانایی نهادی ،ترتیبات قانونی
مناسب ،یادگیری ،دانش ،و یکپارچهبودن نهادها به ترتیب رتبههای  1تا  5را بهدست آوردهاند.
همانطورکه مشاهده میشود ،مؤلفة توانایی نهادی در هر دو شهر رتبة اول را در بین مؤلفههای پنجگانه و بعد از آن
ترتیبات قانونی مناسب بهدست آورده است .ظرفیت نهادی کل در شهر زنجان کمتر از حد متوسط بوده و میزان 2/87
است .در شهر سنندج نیز ظرفیت نهادی کل برابر با  2/91بوده است .بنابراین ،در هر دو شهر مورد مطالعه ظرفیت نهادی
کل کمتر از حد متوسط بوده و میانگینی پایینتر از  3بهدست آورده است .پس نتیجه حاکی از آن است که وضعیت
ظرفیت نهادی در رقابتپذیری شهری در هیچ کدام از شهرهای زنجان و سنندج مناسب نبوده است؛ هرچندکه با فاصلة
جزئی از حد متوسط جای گرفته و در برخی از مؤلفهها نیز میانگینی باالتر از حد متوسط ( )3کسب کردهاند.
بهمنظور دستیابی به نتایج بهتر ،در مدل معادالت ساختاری به بررسی سهم هر یک از مؤلفههای ظرفیت نهادی در
رقابتپذیری شهرهای مورد مطالعه پرداخته شد تا مؤلفههایی که بیشترین سهم و تأثیر را در ظرفیت نهادی رقابتپذیری شهرهای
سنندج و زنجان دارند مشخص شود .براساس خروجی شکل  ،6معناداریِ ضرایب و پارامترهای بهدستآمدة مدل اندازهگیری در
مؤلفههای ظرفیت نهادی رقابتپذیری شهری دو شهر زنجان و سنندج معنیدار است .با توجه به نتایج شکل  ،6میتوان استدالل
کرد که شاخصهای برازش مدل نشان میدهد که مدل از برازش بسیار خوبی برخوردار است RMSEA .این شاخص ( 0/050و
 )0/020تقریباً از آنچه گارسون میگوید یعنی  RMSEA0/08کمتر است .بنابراین ،دارای برازش خوبی است .همچنین GFI ،این
شاخص ( )0/030بیانگر برازش بهتر مدل است .میتوان گفت مدل دارای برازش نسبتاً خوبی است .با بررسی فِلشهای کشیدهشده
از متغیر پنهان به سمت متغیر آشکار ،میتوان به وضعیت بهترین و متأثرترین متغیر ممکن پی برد.
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شکل.6مدلمعادالتساختاریِمؤلفههایظرفیتنهادیدررقابتپذیریشهری(.1زنجان؛.2سنندج) 

همانگونهکه در شکل  6مشاهده میشود ،نتایج مدل معادالت ساختاری در رابطه با ظرفیت نهادی در شهر زنجان
نشان میدهد که توانایی نهادی با ضریب  0/06بیشترین ضریب را به خود اختصاص داده و پس از آن یکپارچهبودن
نهادها با ضریب  -0/01قرار دارد .در بین مؤلفههای ظرفیت نهادی ،فقط توانایی نهادی توانسته است ضریب مثبتی به
خود بگیرد و تمامی مؤلفههای دیگر ضریب منفی گرفتهاند .در رابطه با شهر سنندج نیز توانایی نهادی با ضریب 0/10
بیشترین ضریب ممکن را نشان میدهد و پس از آن ترتیبات قانونی و مناسب با ضریب  0/02قرار گرفته است و سه
شاخص دیگر ضریب منفی گرفتهاند .در بین مؤلفههای پنجگانه ظرفیت نهادی در مجموع در هر دو شهر زنجان و سنندج
فقط سه مؤلفة توانایی نهادی و ترتیبات قانونی و مناسب توانستهاند ضریب مثبت به خود بگیرند .این امر بهروشنی حاکی
از وضعیت نامناسب ظرفیت نهادی در این دو شهر است.
سیاستگذاران و برنامهریزان برای افزایش توان اقتصادی شهرها و مناطق و در پی آن افزایش رقابتپذیری آنها ،در
پی تمهیدات و تالشهایی بوده و هستند تا با توسعة ظرفیتهای ممکن از قبیل ظرفیت نهادی امکان دستیابی به بخشی
از زیربناهای توان رقابتی را پیدا کنند و بدین جهت تدارکات پیشتوسعة شهرها را مهیا نمایند .طبق تعریف موجود ،نهادها در
توسعه و رقابتپذیری شهرها نقش ایفا میکنند .بر همین اساس ،در این قسمت از تحقیق ،بهعنوان بخش پایانی یافتهها ،با
اتکا به آرای متخصصان امر و یافتههای پیشین به ارزیابی نقش و تأثیر ظرفیت نهادی بر رقابتپذیری شهرهای میانی
زنجان و سنندج پرداخته میشود .ذکر این نکته الزم است که تئوریهای مرتبط با رقابتپذیری شهری بر سه عامل رقابت
اقتصادی ،اجتماعی ،و محیطی تأکید داشتهاند .اما برخی پژوهشگران خارجی مانند ژیانگ ( ،)2014عالوه بر سه بُعد
ذکرشده ،به بُعد چهارمی به نام رقابت محلی معتقدند و در بررسیهای خود بر چهار عامل رقابت اقتصادی ،اجتماعی،
محیطی ،و محلی تأکید کردهاند.برای تأیید خروجیهای حاصل از نرمافزار لیزرل در مدل معادالت ساختاری و بررسی میزان
تأثیرگذاری متغیر ظرفیت نهادی بر رقابتپذیری شهری ،به تفکیک به هر یک از خروجیها پرداخته شده است.
در رابطه با برازش و نکویی برازش مدل ارائهشده ،این مسئله که مدل تدوینشده بر مبنای چارچوب نظری پژوهش با
شاخصهای تأثیرگذار بر رقابتپذیری شهری انطباق دارد یا خیر و اینکه دادههای آماری منتج از آرای متخصصان امر تا چه حد
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وضعیت و واقعیت پیش روی شهرهای مورد مطالعه را حمایت میکند تحت عنوان میزان پُرشدگی و برازش مدل 1مدل آورده
شده است .همچنین RMSEA= 0.020 ،بهدستآمده مدل تدوینشده را تأیید میکند و درواقع شاخص نکویی برازش به شمار
میآید که میزان معناداری رابطة دو متغیر ظرفیت نهادی و رقابتپذیری شهری را تأیید میکند .همچنین ،بر مبنای مدل
معادالت ساختاری ،عالوه بر تأیید رابطة دو متغیر ،به بررسی میزان تأثیر دو متغیر بر همدیگر نیز پرداخته شده است .نتایج مدل
تحلیل عاملی تأییدی جهت برازش و پایایی شاخصهای بهکاررفته در پژوهش در جدول  8آورده شده است که مورد تأیید است.
نهادیدررقابتپذیریشهری 

جدول.8میزانبرازشوپایاییمدلنقشوتأثیرظرفیت

رقابتپذیری شهری

شاخص

AGFI

)(PGFI

Df

GFI

Chi-Square

P-value

RMSEA

اقتصادی

0/99

0/42

8

0/99

11/21

0/5388

0/000

اجتماعی

0/98

0/40

7

0/99

0/000

0/8874

0/000

محیطی

0/97

0/41

7

0/99

1/61

0/18439

0/020

محلی

0/98

0/41

26

0/99

2/53

0/2215

0/000

همانگونهکه مشاهده میشود ،مدل ارائهشده به میزان مناسبی دارای برازش مطلوبی است و بر مبنای آنچه اعالم
شده مقدار بهدستآمده زیر  0/05و  0/08است که تفاوت معناداری را نشان میدهد .پس تأثیر متغیر ظرفیت نهادی بر
رقابتپذیری شهری در سطح بسیار مطلوبی پذیرفته میشود و میزان تأثیر با ارزش عددی  11/98به معنای تأثیرگذاری
باال بوده و بر همین اساس میزان تأثیرگذاری را در سطح مطلوبی تأیید میکند (شکل  .)7ذکر این نکته الزم است که در
سنجش تأثیر متغیر مستقل بر وابسته در سطح مؤلفههای چهارگانه رقابتپذیری شهری ،میزان تأثیر باالتر میرود و به
 12/63می رسد که تأثیر بسیار باالی متغیر مستقل بر وابسته را نشان میدهد (شکل .)8


هایسهگانه) 


پذیریشهری(مؤلفه
شکل.7مدلمعادالتساختاریِنقشوتأثیرظرفیتنهادیدررقابت

)1. Root Mean Squared Error of Approximation(RMSEA

تبییننقشظرفیتنهادیدررقابتپذیریشهرهایمیانیایران…

445



پذیریشهری(مؤلفههایچهارگانه) 


ظرفیتنهادیدررقابت
شکل.8مدلمعادالتساختاریِنقشوتأثیر

در بحث از ظرفیت نهادی و مشخصه های مربوط به آن عواملی از قبیل ترتیبات نهادی مناسب و کارآ ،توانایی نهادها
در به کارگیری نیروهای انسانی و مادی و تخصصی مختص به خود ،هماهنگی و یکپارچگی نهادها در سطح محلی و
منطقهای ،و همچنین در سطوح باالتر به هنگام ارجاع نیازهای محلی -شهری به مراتب باالتر و در مرکز ،دانش و
تخصص های موجود در سطح محلی برای بهکارگیری در مسیر رقابتی شهر ،ظرفیتسازی نهادها در زمینة ترتیبات
قانونی مناسب و درواقع خوانابودن قوانین و عدم تعدد قوانین دستوپاگیر در تدوین برنامهها و در پی آن اجرای امور و ...
میتواند بهروشنی تأثیرات بسیار واضح خود را بر سطح توسعة رقابتی شهر بگذارد و آن را در میزانی از رقابتپذیری قرار
دهد که بتواند به توسعة ممکن رهنمود سازد .درواقع ،رویکرد نهادی بر پایة رقابتپذیری شهری باید در پی این امر باشد
که نهادهای مناسب ،معتبر ،و کارآمد برای رقابت در سطح محلی -منطقهای شکل گیرند یا حداقل ارتقا یابند؛ زیرا
اجتماعات و سطوح محلی منطقهای ،که فاقد نهادهای کارآمد ،مناسب ،و معتبرند ،توان رقابتپذیری پایینی را برای
دستیابی به سطح معقولی از توسعه به نمایش میگذارند و در نبود نهادهای مناسب حتی مناسبترین و معقوالنهترین
سیاستهای رقابتپذیری و در پی آن توسعه نتایج مطلوبی بهبار نمیآورند؛ همانگونهکه برنامة سازمان ملل متحد نیز

توسعه بر مبنای رقابتپذیری را مستلزم وجود نهادهای کارآمد و توانا میداند (فوکودا -پر و همکاران.)2002 ،
نتیجهگیری

براساس نتایج حاصل از بررسیها به تفکیک شهرهای مورد مطالعه ،وضعیت ظرفیت نهادی در رقابتپذیری شهری در
هر دو شهر سنندج و زنجان وضعیت قابل قبولی را نشان نمیدهد؛ بهگونهای که شهر زنجان با ارزش عددی  2/87و
سنندج با ارزش عددی  2/91از لحاظ ظرفیت نهادی در سطح کلی در وضعیتی پایینتر از حد متوسط قرار گرفتهاند؛
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هرچندکه ارزشهای عددی بهدستآمده برای هر دو شهر بسیار نزدیک به حد متوسط است .در این میان ،در هر دو شهر،
شاخص سرمایة انسانی بیشترین ارزش عددی را به خود اختصاص داده و متعاقب آن روابط دروننهادی (زنجان) و توان
جمعی نهادها (سنندج) کمترین میانگین ممکن را بهدست آوردهاند .نتایج کلی بیانگر آن است که در مجموع در هر دو
شهر پنج شاخص میانگینی باالتر از حد متوسط کسب کرده و ده شاخص نیز پایینتر از حد متوسط قرار گرفتهاند .در
رابطه با بیشترین و کمترین ارزش عددی نیز در مجموع کل شاخصها در هر دو شهر شاخص سرمایة انسانی با میانگین
 3/44بیشترین و روابط دروننهادی با ارزش عددی  2/29کمترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند .نتایج حاصل از 9
نماگر مورد بررسی توسط مراجعهکنندگان به نهادها (مردم) نیز حاکی از آن است که در شهرهای زنجان و سنندج ظرفیت
نهادی کل برای شهر زنجان  3/02و برای شهر سنندج  2/82تعیین شده و ظرفیت نهادی در این شهرها در سطح قابل
قبولی ارزیابی نشده است .در شهر زنجان نماگرهای برخورداری از منابع و مراجعه به دانش و تجربیات مردم محلی به
ترتیب با  3/9و  2/24بیشترین و کمترین میانگین را به خود اختصاص داده و در شهر سنندج نیز برخورداری از منابع و
تعهد جمعی در بین نهادها به ترتیب با  3/64و  1/84بیشترین و کمترین ارزش عددی میانگین را کسب کردهاند؛ در
مجموع ،در رابطه با نماگرها در هر دو شهر ،برخورداری از منابع با ارزش عددی  3/9و تعهد جمعی در بین نهادها با ارزش
عددی  ،1/84به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند .در نهایت ،بر اساس نتایج پرسشنامة
مردم و بررسی نماگرهای موردنظر ،ظرفیت نهادی از دید پاسخگویان به پرسشنامة مردم در هر دو شهر زنجان و سنندج
پایین است .نتایج مدل معادالت ساختاری نیز حکایت از آن دارد که شاخصهای ظرفیت نهادی در هر یک از گروهها
دارای رابطة معنیدار اما متفاوت است؛ بهطوری که این رابطه در سطح تأثیرات منفی بوده و جز در چند عامل در بقیة
موارد به سمت منفی گرایش پیدا کرده است که نشان از نبود تأثیر مثبت شاخصهای ظرفیت نهادی دارد .در کل
میتوان نتیجه گرفت که شاخصهای ظرفیت نهادی در رقابتپذیری شهری در شهرهای زنجان و سنندج وضعیت
مطلوبی ندارند و این دو شهر از این حیث در وضعیت مناسبی به سر نمیبرند .لیکن ،در هر دو شهر سرمایة انسانی با
( 0/37زنجان) و ( 0/23سنندج) بیشترین ضریب معناداری را در بین شاخصهای ظرفیت نهادی داشته است.
نتایج سنجش تأثیر مؤلفههای ظرفیت نهادی در رقابتپذیری شهری زنجان و سنندج نشان میدهد که در زنجان
تنها مؤلفة توانایی نهادی ( )3/02و در سنندج مؤلفههای توانایی نهادی ( )3/08و ترتیبات قانونی مناسب ( )3/02میانگینی
باالتر از حد متوسط کسب کردهاند و در شهر زنجان مؤلفة دانش و در شهر سنندج نیز مؤلفة یکپارچهبودن نهادها کمترین
میانگین ممکن را به خود اختصاص دادهاند .بنابراین ،مؤلفة توانایی نهادی در هر دو شهر رتبة اول را در بین مؤلفههای
پنجگانه و بعد از آن ترتیبات قانونی مناسب بهدست آورده است .همچنین ،بررسی سهم هر یک از مؤلفههای ظرفیت
نهادی در رقابتپذیری زنجان و سنندج در مدل معادالت ساختاری عالوه بر تأیید معناداری و برازش خوب مدل حاکی از
تأیید نتایج مؤلفهها داشته است؛ بهگونهایکه توانایی نهادی در شهرهای زنجان و سنندج به ترتیب با ارزش عددی 0/06
و  0/29بهعنوان مؤلفهای با بیشترین سهم و همچنین بیشترین تأثیر بر دیگر مؤلفههای ظرفیت نهادی شناخته شده
است .توانایی نهادی ،که مشتمل بر تواناییهای درونی نهادها اعم از منابع انسانی ،منابع مالی و تجهیزات ،ساختار
تصمیمگیری درونسازمانی ،روابط درونسازمانی و  ...است هم در شرایط اقدام منفرد نهادها هم در شرایط اقدامات جمعی
نهادها اثرگذار است و میتواند زمینه را برای بروز ایدههای نو و قابل اجرا و همچنین متناسب با شرایط موجود اجتماع
فراهم کند؛ اما این امر در بستری از روابط و تعامالت بین نهادی و در چارچوب نهادی یکپارچه است که میتواند به
صورت مناسب در راستای رقابتپذیرکردن شهرها بهکار گرفته شود؛ زیرا ،عالوه بر جلوگیری از ایجاد چارچوب تفرقی،
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فرایندهای یادگیری و انتقال دانش و تجربیات را بین نهادها افزایش میدهد و در نهایت با استفاده از تواناییهای نهادی
بهعنوان عامل بسترساز ارتقای ظرفیت نهادی عمل میکند.
ارزیابی میزان تأثیرگذاری ظرفیت نهادی (متغیر مستقل) بر رقابتپذیری شهرهای (متغیر وابسته) میانی زنجان و
سنندج با تکیه بر مؤلفههای سه گانه و چهارگانه در مدل معادالت ساختاری ،عالوه بر آنکه معناداری رابطة دو متغیر
ظرفیت نهادی و رقابتپذیری شهری را تأیید میکند ،تأثیر متغیر ظرفیت نهادی بر رقابتپذیری شهری را در سطح باال با
ارزش عددی  11/98میپذیرد و نشان میدهد که میزان تأثیر متغیر مستقل (ظرفیت نهادی) بر متغیر وابسته
(رقابتپذیری شهری) در سطح مؤلفههای چهارگانه باالتر میرود ( )12/63که تأثیر بسیار باالی ظرفیت نهادی بر
رقابتپذیری شهری را نشان میدهد .متعاقب این نتیجه مبنی بر تأثیر باالی ظرفیت نهادی بر رقابتپذیری شهری،
مطالعات بانک جهانی ،بانک توسعة آسیا ،و برنامة سازمان ملل نیز بر وجود نهادهای کارآمد ،توانا ،و متنوع خصوصاً
نهادهای اجرایی جهت پیشبرد زیرساختهای رقابتپذیری شهرها و توسعه تأکید دارند 1.درواقع ،رویکرد نهادی بر پایة
رقابتپذیری شهری باید در پی این امر باشد که نهادهای مناسب ،معتبر ،و کارآمد برای رقابت در سطح محلی -منطقهای
شکل گیرند یا حداقل ارتقا یابند؛ زیرا اجتماعات و سطوح محلی منطقهای که فاقد نهادهای کارآمد ،مناسب ،و معتبرند،
توان رقابتپذیری پایینی برای دستیابی به سطح معقولی از توسعه به نمایش میگذارند و در نبود نهادهای مناسب حتی
مناسبترین و معقوالنهترین سیاستهای رقابتپذیری و در پی آن توسعه نتایج مطلوبی بهبار نمیآورند و به
ازهمگسیختگی در فرایندهای سیاستگذاری و تصمیمگیری و از بین رفتن فرصتهای موجود در زمینة رقابتپذیری و ...
منجر میشوند .پس روشن است که در چارچوب رویکرد نهادی و ظرفیتسازی نهادی برای رقابتپذیری شهری پیش از
هر چیز باید در زمینة ارتقای نهادها حرکت کرد و در این میان تأکید اصلی میتواند بر سرمایة اجتماعی ،سرمایة انسانی،
ظرفیت نهادی در سطح محلی ،حکمروایی بهینه ،توسعة شبکههای اجتماعی و گسترش دانش و فرایندهای ابتکاری در
سطح محلی و نهادی ،کارآفرینی بهصورت مثمر ،و تمرکز بر افزایش مزیتهای رقابتی محلی منطقهای باشد.
در نهایت ،میتوان بیان کرد که آنچه میتواند بهعنوان نقطة اتصالی بین ظرفیت نهادی و رقابتپذیری شهری عمل
کند حکمروایی شهری بوده و بهعنوان فصل مشترک نهادها و رقابتپذیری شهرها عمل میکند .زیرا در عرصة
حکمروایی است که نهادهای بخشهای مختلف دولتی ،عمومی ،خصوصی ،و مردمی میتوانند به معنای واقعی بر رقابت
بین شهرها تأثیرگذار باشند و یادگیری ،استعدادها ،خالقیت ،توانها ،و  ...را به تهدیدات و فرصتها پیوند دهند و بهوسیلة
همکاری بین بازیگران متنوع به حل مسائل موجود و کاهش پیچیدگی آنها کمک کنند؛ همانگونهکه محققانی مانند
هیلی ( ،)1998اینز ( ،)2002سامپر ( ،)2007گریفیتس ( )2007و هان لی ( )2008در چارچوب نظریة حکمروایی مشارکت
و توانمندی نهادها را پیشبرندگان کلیدی رقابت و توسعة شهرها میبینند و بر آناند که ظرفیت نهادی از طریق
مکانیسمهای حکمروایی امکان اثرگذاری در سیاستها را دارد و از این طریق ابزارهای متناسب با شرایط مکانی و زمانی
جهت رقابتپذیری و متعاقب آن توسعه را تعیین میکند .با مقایسة پژوهش حاضر با پژوهشهای قبلی انجامگرفته در
این حوزه ،میتوان گفت که پژوهش حاضر در تأیید نتایج پژوهشهای پیشین به صورت تأثیر باالی ظرفیت نهادی در
امور شهری -منطقهای است؛ اما آنچه پژوهش حاضر را از پژوهشهای پیشین متمایز میکند پژوهش بر روی ارتبط بین
ظرفیت نهادی و رقابتپذیری شهری است.
بهعنوان کالم آخر ،نگارندگان بر آناند که بر پایة یک برنامهریزی مشارکتی و چارچوب نهادی یکپارچه است که
نهادی یکپارچه ،مرتبط به هم ،و آگاه از مسائل به صورت دائم توانایی بسیج منابع جهت در دست گرفتن فرصتها و
1. World Bank, 1998; World Bank, 2000; Deolalikar et al., 2002; Fukuda- Parr et al., 2002.
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ارتقای شرایط محلی را دارد؛ بدینگونهکه با مشارکتسازی و دخیلکردن نیروهای انسانی و مادی و معنوی نهادهای
درگیر در امور شهری و لزوم برقرارساختن ارتباط مداوم بین نهادها به صورت بین نهادی و همچنین بین مدیران نهادی و
کارشناسان آنها با هم ،و از طرف دیگر درگیرکردن مردم در امور شهریـ به صورتی که توانایی تأثیرگذاری در
تصمیمات شهری و مدیران شهری را داشته باشندـ میتوان توانایی بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و بالقوه را به
صورتی فراهم کرد که هم در وضع موجود هم در شرایط غیرقابل پیشبینی بر موانع موجود غلبه کرد.
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