
 

 

  سازي  ظرفیت
Capacity-Building  

  
ها بـراي اجـراي کارکردهـا بـه      توانایی افراد و سازمانیا  بنیه   ،ظرفیت
سـازي یـا    رو، ظرفیـت  اي اثربخش، کارآمد و پایدار است و ازایـن      شیوه
. شـوند   ها ساخته می    پروري فرایندي است که ازطریق آنها ظرفیت        بنیه

شـمار   اي توسعه ظرفیت به    سازي گام نخست فرایند چندمرحله      ظرفیت
  .رود می

  

  ظرفیتو انواع مفهوم 
 منزله  به ظرفیت را     گروه منابع انسانی و مهارت در کانادا واژه       

 انجـام  بایـد  آنچـه  کـردن مسیر و ابزارهایی درجهت برآورده      
 کـارگیري   بـه تـر از     گیـرد و آن را گـسترده       شود، درنظـر مـی    

 افـرادي  را بـا     ظرفیت بیند و عموماً    و برنامه می   افرادمهارت،  
ها، دانش و توانایی،     مهارت ؛که مشتاقانه قصد مشارکت دارند    
شناسـایی و   بـراي    توانـایی    ؛رفاه و سـالمت اجتمـاع محلـی       

؛  بـروز خالقیـت  براي انگیزه و توانایی    ؛هاي دسترسی  فرصت
 راهبـري و    ؛گر و منابع فیزیکی    زیرساخت، مؤسسات حمایت  

ــرايی یســاختارها ــشارکتب ــابع ؛  م ــالی و من ــصادي و م اقت
در برخی   .بیند ها توأمان می   ها و سیستم   توانمندسازي سیاست 

هـا،   هـا، مهـارت    اي از قابلیـت     مجموعه منزله،   به ظرفیتمنابع  
هـا،   هـا، روابـط، رفتارهـا، انگیـزه        هاي ارزش  ها، گرایش  درك

هـا،   ، سـازمان  افـراد کـه   شـود      تعریـف مـی    منابع و شـرایطی   
 بـراي هاي اجتمـاعی فراگیرتـر را        مها و سیست   ها، بخش  شبکه

 در طـول     خود یابی به اهداف توسعه     انجام کارکردها و دست   
در » ظرفیت «).1393 و همکاران،    رفیعیان(،  کند  میزمان توانا   

 ظرفیـت گنجـایش، دریافـت،       معنی  به  آکسفورد فرهنگ لغت 
 کنـار هـم قـرار       بـا  ، ایجاد معنی  به» ساختن« و   تجربه یا تولید  

ــوا ــهددادن مـ ــهي اســـت کـ ــود را  بـ ــدریج خـ ــکل تـ  شـ
ــی ــده م  ,Oxford Advanced Learner’s Dictionary)دن

ــابع،  .(2000 ــهبرخــی من ــوان انجــام  ظرفیــت را ب ســادگی ت
یـابی بـه اهـداف        دسـت  کارکردها، حل مشکالت، طراحی و    

همچنـین در   . )Ranjan Panigrahi, 2012 (انـد  تعریف کرده
 مجمـوع    پایـه    بـر  ،ظرفیت اجتماعـات محلـی    برخی تعاریف   

 شــود  محاســبه مــیهــاي مــالی، کالبــدي و اجتمـاعی   دارایـی 
)Arefi, 2004( .اي  رو ظرفیت مفهومی است بـا گـستره   ازاین

تنها مقید به کسب مهـارت        انسانی که نه    از مفهوم منابع    وسیع
  .  از آن نیز توجه کامل داردکارگیري  به شیوه بلکه به ،است
هـاي   هـا و نظـام     ی افراد، سـازمان   ظرفیت قابلیت و توانای     

اي  تر براي اجراي کارکردهاي مورد انتظـار بـه شـیوه           گسترده
زاده و همکـاران،   شـریف (اثربخش، پایـدار و کارآمـد اسـت       

ــی ظرفیــت). 1390 ــد م ــاي صــالحیت شــکل توان ــراد، ه  اف
 ایـن . باشـد  کلـی سیـستم    توانـایی  یـا  و گروهی هاي قابلیت
 ها گروه افراد، مرسوم وظایف امانج توان از بیش باید توانایی

 در را سیستم یا سازمان کار تداوم بتواند تا ،ها باشد  سیستم و
   ).Ubels, et al., 2010( حفظ کند زمان طول در و محیط

معناي توانایی افراد، نهادها و جوامع محلـی در          ظرفیت به   
یـابی بـه      انجام کارکردها، حـل مـشکالت و تعیـین و دسـت           

یکی از اقـدامات کلیـدي در        .اي پایدار است    اهداف به شیوه  
 ,Linell (هـا اسـت   منـد ظرفیـت   سازي ارزیابی روش ظرفیت

 يهـا  تیـ  از ظرف  یلـ ی تحل منزلـه   بـه  ،تیـ  ظرف یابیارز. )2003
 ی شده و روشـ    فی موجود تعر  يها تینظر در برابر ظرف   مورد

ها  یی دارا درباره دانش و اطالعات مهم      يآور  جمع يمنظم برا 
بـه   یتـ ی ظرف يهـا  یـی دارا. کنـد   عرضه می  تیظرف يازهایو ن 
 نی معـ ي واحدای، سازمان ستمیشود که در س  ی م گفته یتیظرف

.  شـود  يسـاز  نـه ی و به  جـاد ی، ا تیـ تواند تقو  ی م ووجود دارد   
 .اسـت هـا الزم      بنابراین، داشتن درك مناسبی از انواع ظرفیت      

)Wignaraja, 2009(. تواننـد از نـوع سـازمانی،    ها می ظرفیت 
ابعی یا کارکردي، فردي، محیطی یا محیط توانمندساز، فنـی          ت

ها و تعاریف آنهـا       انواع ظرفیت . و تطبیقی یا سازگاري باشند    
  . نشان داده شده است )1جدول  (در
  

  سازي تعریف ظرفیت
، سـازي   شمول از ظرفیت   حاضر، تعریفی جامع و جهان     حالدر
 ریفتعـا  بیـشتر هاي آن وجـود نـدارد و         یندها و شاخص  افر

ــ متنــاقض و نادرســتی از آن مــی  در اًشــود؛ ایــن واژه عموم
شود؛ اما در عمل، اصول اساسـی آن         کار گرفته می   ها به  پروژه

با این حـال در ادامـه   . )Verity, 2007( گیرد مدنظر قرار نمی
ترین تعـاریف موجـه در ایـن زمینـه      شود که به مهم   سعی می 

  . براساس مستندات معتبر اشاره شود
 نــوعی دربرگیرنــده و مــستلزم اي  ع توســعههــر نــو   

 بـه  .یندي پیوسته اسـت  سازي فرا   ظرفیت. سازي است   ظرفیت



 سازي ظرفیت

  2

 زمـان  طـول  در را ظرفیـت  تغییرات سازي  دیگر، ظرفیت  بیان
 تکامـل  زمینه با ارتباط در اي پدیده هر ظرفیت. دهد می نشان

 سـازي مـشتمل     ظرفیت ،متحد ملل سازمان  دیدگاه از. یابد می
 و منـابع  از مطلـوب  کـارگیري   بـه  کـشور در   یـک  توانایی بر

 و پـور  عبـاس (اسـت    پایـدار  شـکل  بـه  موجـود  فنی ظرفیت
 ).1396همکاران، 

سازي بر این نکته تأکید دارنـد        ترین تعاریف ظرفیت   مهم
که داشتن توانایی الزم بـراي انجـام کـار خاصـی مـرتبط بـا                

. آیـد  شـمار مـی   تـرین گـام بـه    اساسـی  هدف، اولـین گـام و  
ــه ــز ظرفیــت  همــین ب ــل نی ــه توانمندســازي   دلی ســازي مقدم
عنـوان تعریـف     بـه  توان پس تعریف زیر را می    . آید شمارمی به

: )1398حیـدري سـاربان و جاویـد،         (سازي پذیرفت  ظرفیت
 بـا گردد که اجتماع و یـا افـراد          سازي به ابزاري بازمی    ظرفیت
 بنـابراین . موقعیـت خـود بپردازنـد      توانند بـه تحکـیم     آن می 

هاي موجود است و بـه    سازي تأکید بر تقویت توانایی     یتظرف
داخـل جامعـه     بهزا  برونمفهوم وارد کردن چیزي از بیرون و   

هـا و تقویـت و        بلکه به مفهوم برخورداري از دارایـی       ،نیست
 در) مـادي و معنـوي    (هـاي موجـود      بخشی به دارایـی    تحرك

یین و شـده و از بـاال بـه پـا         توان تحمیل  لذا نمی . جامعه است 
سازي به مفهـوم ایجـاد روابـط قـوي و            ظرفیت. زا باشد  برون

 ،است که طـی آن اعـضاي جامعـه بتواننـد           مجموعه مراحلی 
 و عرضــهســري از اقــدامات  زمینــه یــک عقایــد خــود را در
مفهـوم افـزایش قابلیـت       همچنین بـه  . کنندبراساس آن عمل    

. گذاري و اجراي اقدامات خاص در یـک طـرح اسـت            هدف
 فهــوم برخــورداري از قــدرت مــشترك و قــوي درلــذا بــه م

 ).Peggy, 2003 (واکنش به محدودیت منـابع موجـود اسـت   
فراتـر   سازي ازنظر مفهومی، از آموزش افـراد       بنابراین ظرفیت 

هایی است کـه     ها و چارچوب    تقویت سازمان  به معنی رفته و   
منزلـه    بـه سـازي    در واقع ظرفیـت    .کنند آنها در آن فعالیت می    

  دائمی و پیوسته با محوریت منابع انـسانی، ي فرایندبخشی از 
هـاي یـک     وضعیتی فعال و اثرگذار است که ناظر بر توانـایی         

 Honadle (سازمان یا فرد در انجام کار یا تولید اسـت  نظام،

and Hannah, 1982,p.299.( ــر ــاس  ب ــر اس ــی دیگ  ، تعریف
  افـراد،  هاي است که به افزایش توانایی     یندياسازي فر  ظرفیت

کیـد بـر مـوارد زیـر        أها، نهادها و جوامع با ت      ها، سازمان  گروه
   ):1398 ساربان و جاوید، حیدري (شود  میانجام 

اجــراي کارکردهــاي کــانونی، حــل مــشکالت، تعریــف و  -
  نگهداري وثبت و ضبط اهداف؛ و

درك و درگیر شدن با نیازهاي توسعه در حوزه گـسترده و        -
  .هاي پایدار به شیوه

  )Wignaraja, 2009( ها  انواع ظرفیت.1جدول 
  تعریف  نوع ظرفیت  ردیف

1  
ها،  سازي، پایش و بررسی سیاست  هاي مدیریتی الزم براي تدوین، پیاده       ها یا توانمندي    قابلیت  )Functional(کارکردي 

  ها ها و پروژه راهبردها، برنامه

  گرفته در افراد  یافته و شکل به و دانش انتقالمهارت، تجر  )Individual(فردي   2

محیطــی یــا محــیط توانمندســاز   3
)Enabling Environment(  

کنند و براي حـضور و عملکـرد آنهـا            ها در آن عمل می      تري که افراد و سازمان      سیستم وسیع 
  .گر یا بازدارنده است تسهیل

4  
دهـد تـا    هایی که به سـازمان امکـان مـی    ها و چارچوب ، رویههاي داخلی، مناسبات  مشی  خط  )organizational(سازمانی 

هـاي فـردي در    انتظار را عرضه کند، ظرفیـت   وظایف خود را عملیاتی و کاال و خدمات مورد 
  .کنار یکدیگر قرار گیرد و افراد با همدیگر کار کنند تا به اهداف خود برسند

5  
هـا یـا      و تخـصص در بخـش     ) اي  حرفـه (ی از کـار     هـاي خاصـ     هاي مرتبط با حـوزه      ظرفیت  ) Technical(فنی 

هاي خـاص،   وهوایی، بهداشت یا کنترل بیماري    ؛ مانند تغییرات آب   ویژهقلمروهاي موضوعی   
  . آنمانند سازوکار انتخابات و باساالري  توانمندسازي قانونی، پیشبرد مردم

6  
بـرداري از   مـدن بـا تغییـرات، درك و بهـره       توانایی سیستم براي انطباق با تحوالت یا کنـار آ           ) Adaptive(سازگاري

هـا، پیـشگیري یـا مـدیریت          خطر از چـالش    ها، گذر کم     فرصت کارگیري  بههاي نسبی،     مزیت
  ها  مخاطرات و تعدیل عوارض فعالیت
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سازي را در دو سطح سـازمانی      مفهوم ظرفیت  )2(جدول    
  . و اجتماعی محلی تشریح کرده است

  
رفیعیان و (یند و ابزار اسازي برمبناي اهداف، فر  ظرفیت.2جدول 

  )1393، همکاران

  منزله  به  سازي ظرفیت
  منزله  به   فرایندمنزله  به  ابزار

  هدف
ــازمان را   سازماندر  ســ

ــراي ــام ب  انج
 وظــــــایف

ــون  همچــــ
 سازي ظرفیت

در اجتماعات  
تقویت  محلی

  .کند می

فراینــد انعکــاس، 
توجـه   راهبري و 

به انسجام بیـشتر    
ــداف ــان اهـ  /میـ

ــا ارزش  و هـــــ
  ها  فعالیت

تقویــــــت 
ــازمان  ســــ
جهت انجـام   
مقاصــــد و 

  اهداف

در جامعه 
  مدنی

ــت  تقویـــــ
اعـــــــضاي 
 اجتماع محلی 

ــراي ــام ب  انج
ــواردي  کــه م

سوي آنـان   از
تعریف شـده   

  .است

پرورانـــــــــدن 
 وگــــو گفــــت

ــات، ار تباطــــــ
برقراري روابـط،   
پــذیرش تنــوع،  
برطــرف کــردن  

  تعارضات

 تقویــــــت
ــضاي  اعــــ

ــاع  در اجتمـ
ــات  اجتماعـ

محلی جهت  
مشارکت در  

ــیدن ــه رس  ب
 اهــــــداف

ــاص  خـــــ
  خودشان

 فراینـد یـادگیري فـردي و        ، از انـد   ي عبـارت  زسا ظرفیت  
ي و عملکـرد در     زسـا  شبکه،  سازي  که در آن مهارت    یزمانسا

وري سـازمان و پیـشرفت       هـره  ب سببراستاي افزایش دانش،    
ــرا ــا داف ــیغل در آن ش ــود  م  International Finance(ش

Corporation, 2010( .و توسـعه  ءي یعنـی ارتقـا  زسا ظرفیت 
و همچنین پاسـخ بـه   راستاي سنجش و ارزیابی   در ها    اناییتو

هـاي  وهـا و الگ     سیاست درست انجامنیازهاي کشور ازطریق    
از برنامه توسعه   شده    ارائه  براساس تعریف  .استبهینه توسعه   
ینـد  ا فر ، از انـد   ي عبـارت  زسـا   ظرفیت )UNDP( سازمان ملل 

مـستمر و طــوالنی کــه در آن کــارگزاران دولتــی غیردولتــی،  
 بـراي   دانـشگاهی  اکزی و سایر مر   صصتخ-هاي علمی  انجمن

محیطـی  هـاي مـدیریتی و ایجـاد         ی و نظام  ناسناتوسعه منابع   
 رکتاشمـ چارچوب قـانون    مشی شفاف و در      طبا خ توانمند  

معـانی و تفاسـیر   ي زسـا  ظرفیـت . )Garriga, 2019 (کنند می

متفاوتی دارد و بـسته بـه اینکـه چـه کـسی و در چـه بافـت         
کند، این    اجتماعی با آن سروکار دارد، معانی متعددي پیدا می        

گیرتـر شـده اسـت و از         هاي اخیـر همـه      موضوع که در سال   
شوري گسترش یافتـه    اي و سازمانی به سطح ک       سسهؤسطح م 

اي و    است و با موضـوعات آمـوزش عـالی، آمـوزش حرفـه            
ي زسـا  ظرفیت. توسعه منابع انسانی مفهوم نسبتاً نزدیکی دارد      
. هـاي متفـاوت    علمی یعنی چیزهاي متفـاوت بـراي سـازمان        

ي در واقـع    زسـا   ظرفیـت  )TCWF ( کالیفرنیـا  زیاد ول ننظر ب زا
 .شـود  ی مـی  نوعی معاونت علمی و فنی بـراي سـازمان تلقـ          

هـا و اسـتعدادهاي      ، مهـارت  شي یعنی توسعه دان   زسا ظرفیت
 مـدیریت، حفـظ و   اءتوسعه و ارتق سببگروهی که  ي و   دفر

اي و  یک حرفهدمصیانت سازمان است و فراتر از آموزشی آکا       
ینـدهاي بـومی    اهاي کاربردي و فر     به زیرساخت  انسانیع  بانم

   ).Williamson, et al., 2003 (پردازد می
 تمـامی امکانـات     نیاز به همـاهنگی    سازي اهبرد ظرفیت ر  

زنـدگی بهتـر در      بالقوه و تمامی عوامل براي ایجـاد شـرایط        
دهـد کـه شـرایط       جوامع دارد و به مردم این فرصـت را مـی          

 Cuthill ( شکل دهند،گونه که تمایل دارند زندگی خود را آن

and Fien, 2005.(  ي هـا   که شـناخت ظرفیـت  کردباید توجه
  و ارتبـاط دارد   مـردم نفـس     با سطح آگاهی و اعتمادبه     میمرد

 و ابـزار اعمـال      أمنش) آگاهی و اعتماد به نفس    (نها  هر دوي آ  
  ).1390، طالشی( آید  شمار می  بهقدرت در زندگی 

 افـراد و     آن، براسـاس  اسـت کـه      ينـد ای فر يساز تیظرف  
 منابع مـورد    ری و سا  زاتیها مهارت، دانش، ابزار، تجه     سازمان

 بهبود  و آورند یدست م  ه کار خود را ب    ستهی انجام شا  ي برا ازین
دهـد   یها امکان م    به افراد و سازمان    يساز تیظرف. بخشند یم

 تـأثیر ،  بیشتر مخاطبان   ،تر  بزرگ اسیمق (يشتری ب تیتا با ظرف  
 ,Potter and Brough ( کننـد تیـ فعال) ماننـد آن تـر و   بزرگ

رات از دهـه     ابتکـا  يسـر  کبازتـاب یـ    اصطالح   نی ا ).2004
 جوامـع   يکه در آن مشارکت فعال اعضا     میالدي است    1950

  و ی ملـ  يهـا   برنامـه  با ي و اقتصاد  ی در توسعه اجتماع   یمحل
) اجتماع( يساز تیظرفباره،   دراین. شده است  قی تشو یفرامل

 و ی تحوالت اجتمـاع   است که در پی    ی مفهوم یرهیافت محلی
 محلـی   در سـطح  هـا    رساختی توسعه ز  سبب است و    يرفتار
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مـردم،  یـابی     دستموانعو رفع  بر درك    رهیافت نیا. شود یم
 بـه  یردولتـ ی غ يها  و سازمان  یالملل نی ب يها ها، سازمان  دولت

دار، متمرکز شـده  ی پاجی به نتا یابی  دستخود و   تحقق اهداف   
  ).Chandler, 2003; Kaplan, 2000 (است

  
  سازي و توسعه ظرفیت  ظرفیت

باورمنـدي  .  توسعه اسـت   استیس ی مفهوم اصل  يساز تیظرف
توسـعه    درحالي افراد و نهادها در کشورها   تی ظرف تی تقو به
 عـامالن   میـان در   جیتـدر   توسعه به  استی در س  تی موفق يبرا

 يها  سال نی ب درباره آن  ي نظر مباحث، و   توسعه شکل گرفت  
 هـاي   نتیجه، رهیافـت    در. میالدي به اوج رسید    2005 تا1995

روي .  شـدند  ی معرفـ  يسـاز  تیـ  ظرف بر مفهـوم    یتوسعه مبتن 
سـازي در توسـعه تـا         بر ظرفیـت   هاي مبتنی   آوردن به رهیافت  

شـده در     شناسـایی  هـاي   کاسـتی حدودي نتیجه آشکار شـدن      
از دهه   شده  عرضه ی فن يها  توسعه و کمک   يها  کمک جریان
بـوده  ،  یالمللـ  نی اهداکنندگان بزرگ ب   از سوي   میالدي 1950
ــت ــا. اس ــتی نی ــا  کاس ــامل ه ــدم  ش ــت ع ــساس مالکی  اح
شــده و  ابتکــارات حمایــت یی، عــدم توانــاگیرنــدگان  کمــک
 ی، عـدم همـاهنگ    داری پا راتیی تغ جادی ا هاي هدف براي    گروه
هـا    بعد از اتمام پروژه   (اقدامات پیگیرانه ناکافی     و   یبخش  میان

 هنوز  »يساز تیظرف« واژهاگرچه  . شود  می) ها  و خاتمه کمک  
بـه  که   »تیتوسعه ظرف « واژه،  رود  یکار م   به يا طور گسترده  به

 لی توسـعه تبـد    اجتمـاع  مطلـوب    گزینهبه  ،  ابداع شده  تازگی
 زیکند که چ   ی م شنهادی پ »يساز تیظرف«که   یدرحال. شده است 

اصـطالح عامیانـه، از صـفر یـا روي           بـه  (نخست از   يدیجد
ــاك ــه   ،)خ ــه اینک ــاس ن ــبراس ــیطرح ــیم شی از پ  و ترس
 بیـانگر   کـه   توسعه تیظرف گسترش.  شکل گیرد  شده،  تحمیل

 يفراینـد  موجود،   يها ها و دانش    مهارت پایه  بر رهیافتی است 
کنـد و     دنبـال مـی    را   رییـ  تغ براي پیـشبرد   ریپذ  و انعطاف  ایپو

 ,Wagner(شـود   آغـاز مـی   ی محلگران  کنش از سوياساساً 

2003; Eade, 1997(.  
 هیـ کـه فقـط از مراحـل اول       است   يندای فر ي،ساز تیظرف  

کنـد کـه     یکند و فرض م    ی م یبانی پشت تیظرف توسعه   و جادیا
ایـن  . وجـود نـدارد   کـار    شـروع    يبـرا  آغازدر   یتی ظرف چیه

سازي به مراحل اولیه توسعه       ، یا محدود بودن ظرفیت    نگرانی
ظرفیت، معطوف به پیشگیري از وابستگی یا اتکـا بـه بیـرون        

توان گام اولیه توسـعه   سازي را می     ترتیب، ظرفیت  بدین. است
 است کـه  يندای فرتی ظرفتوسعهباره،  دراین. ظرفیت نام نهاد 

 می تنظـ  ي الزم برا  يها ییها و جوامع توانا     آن افراد، سازمان   با
، آوردهدست   ه را ب  اهداف توسعه در طی زمان     به   یابی  و دست 

بـه   تیـ  ظرف حفـظ ،  میـان در ایـن    . کننـد  ی و حفظ مـ    تیتقو
در ) سـازي  در مرحلـه ظرفیـت  ( بار کی که  تی ظرف نگهداري

 شده است، اشاره تیتقوگرفته و     شکل واحد   ایهمان سازمان   
 مـؤثر از    کـارگیري   به نیز مستلزم    تی ظرف برداري از   بهره. دارد
نظـر و     تحقق اهداف مـورد    ي برا نوین موجود و    يها تیظرف

در مـواردي ممکـن اسـت       .  اسـت   توسعه منافع به   یابی  دست
رون اجتمـاع،   بیـ از   نیازمنـد جـذب ظرفیـت        ،توسعه ظرفیت 

هـاي مناسـب و        مشوق عرضهنظر با     سازمان و یا کشور مورد    
بــراي نمونــه، واگــذاري (تــأمین شــرایط مــورد درخواســت 

هاي سازمانی کلیدي یا پرداخت حقـوق         مسئولیت و موقعیت  
بنـــابراین، هرچنـــد توســـعه ظرفیـــت و  .باشـــد) و مزایـــا

شـوند؛ امـا، مفهـوم         مترادف پنداشته مـی    اغلب يساز تیظرف
تــر و مــداوم اســت کــه مراحــل  نخــست، فراینــدي گــسترده

سازي محدود به یکـی        و ظرفیت  گیرد  دربر می اي را     چندگانه
  ).Wignaraja, 2009(شود  از مراحل اولیه آن می

 
  سازي سطوح ظرفیت

 شــود بررســی چنــدین ســطح در توانــد مــی ســازي ظرفیــت
)UNESCO, 2011( .،مخـتص  که جایی خرد، سطح نخست 

 بـسیار  سـطح  این ظرفیت در . )1شکل  (آید   می شمار به افراد
ــوده اساســی ــه و ب ــراي اي پای  ســازمان ســطح در ظرفیــت ب
 فـرد  توانایی و به خواست  اشاره این سطح . شود می محسوب

و  دانـش  از راه  آنهـا  بـه  یـابی   دسـت  و اهـداف  تنظـیم  براي
 ها سازمان مختص که میانه سطح دارد؛ دوم،  خود هاي مهارت

 ،سـطح  این در ظرفیت سازمانی . است کوچک هاي سیستم و
 آمیــز موفقیــت کــارگیري بــه در شــرکت هــر بــالقوه ظرفیــت
 هـاي  هـدف  بـه  یـابی   براي دسـت   سازمانی منابع و ها مهارت
 ؛ سـوم،   اسـت  داران سـهام  انتظـارات  کردن برآورده و سازمان
 )نهـادي (عمـومی    حـوزه  یا و جامعه مختص که کالن سطح
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 صـورت  بـه  سـطح  ایـن . نامند  می حامی محیط را آن و است
 حفــظ  اجتمــاعی،  ســرمایه توانمندســازي،  بــه  گــسترده

. دارد اشاره فرهنگی روابط و ها ارزش فرهنگ، زیست، محیط
 بـه  کـه  اسـت  وضـعیتی  و قواعـد  توسـعه  سطح این واقع،  در

باشـند   داشـته  مناسـبی  کـارکرد ،  دهـد  مـی  هـا اجـازه    سازمان
   .)1396 و همکاران، پور عباس(

  

  
  

  )UNESCO, 2011(سازي   سطوح ظرفیت.1شکل 
  

سازي نهادي هم در سه حـوزه        در برداشتی دیگر، ظرفیت     
توسعه منـابع انـسانی، توسـعه و تقویـت سـاختارهاي درون             

سازمانی و اصـالح و بهبـود بـسترهاي      میانسازمانی و روابط   
ــاي سیاســی   ــی و ابزاره ــانونی و مقررات ــیشــکلق ــرد   م گی

)Brown, 2008( . ســازي  ظرفیــت، تــر  گــسترده دیــدگاهیاز
مـدیریت   وري سـازمانی و یـا   همانند توسعه سـازمانی، بهـره    

 گیـرد  مـی  دربـر  اجرایی و فنی سازمانی سطوح گونـاگونی را   
)Connolly and Lukas, 2002(:  

راسـتاي    نیازهـاي فـردي در    به  این سطح    :سطح فردي ) الف
توسـعه نیازمنـد    . کنـد   توجـه مـی   ن  تقویت عملکرد در سازما   

بنـابراین هرچـه    . دیده اسـت   یافته و آموزش   هاي توسعه  انسان
 ثروت و سرمایه ملی بهتر پرورش یابد،    منزله  بهنیروي انسانی   

سنجش ظرفیت و توسـعه آن      .  شود میمسیر توسعه هموارتر    

ابعـاد ظرفیـت در سـطح    . دارددر این سـطح بـسیار اهمیـت        
 دانـشگاهی و  ریـزي آموزشـی      ون برنامه  مواردي همچ  ،فردي

هایی کـه شـکاف میـان تخـصص و            آموزش رشته  ؛کاربردي
 شرایط مطلوب بـراي     تربیت افرادي با   و   کنند  میتجربه را پر    

  .گیرد  بر می  را درپیشبرد امور کشور 
 شـامل سازي در سطح سازمانی      ظرفیت: سطح سازمانی ) ب

اردي همچـون    در مـو    اغلـب  غیردولتی هاي دولتی و   سازمان
داران  مندان، سـهام  همخاطبین، عالق با نقش سازمان، ارتباط آن  

ــت ــازي فر و ظرفی ــدهاياس ــازمانی  ین ــالی،  (س ــسانی، م ان
هـاي   اصالح زیرساخت   و ترویج فرهنگ رقابت و     )اطالعاتی

  .پذیرد می  جایگاه و نقش سازمان صورتيارتقا
سـازي، سـطح     باالترین سـطح ظرفیـت    : سطح اجتماعی ) ج

اعی است، یعنی سطح محیطی که توسعه ملـی در مـتن            اجتم
اي  سازي اجتمـاعی بـه گونـه       یند ظرفیت افر. شود آن آغاز می  

ــه و     ــا جامع ــشور و ی ــل ک ــده ک ــه دربرگیرن ــهاســت ک  هم
سـازي در    هـایی از ظرفیـت     نمونـه . دشو هاي آن می   زیربخش

هـــاي کـــالن،  هــا و سیاســـت  ســطح اجتمـــاع در برنامـــه 
هـاي بلندمـدت     انـداز   چـشم  هاي حقوقی و مدنی،    چارچوب

کـشورهایی کـه اقـدام بـه ترسـیم          . خورد کشور به چشم می   
 بـراي   ،نـد کن  اندازهاي آینده مـی    هاي بلندمدت و چشم     برنامه

هـاي الزم را     یـابی اهـداف خـود، زیرسـاخت         تحقق و دست  
 اسـتراتژیک بـه نیازهـاي کـشور      يآورند و با تفکر    فراهم می 

روي از الگوهاي موفـق،     ها و پی    سیاست درستازطریق درك   
ـ   سازي همه  ام به ظرفیت  داق ویـژه از انـواع علمـی آن         هجانبه ب

  .ندکن می
  

   سازي موفقیت در راستاي ظرفیتنیازهاي  پیش
ایه اجتماعی و   سازي مستلزم توانمندسازي افراد، سرم      ظرفیت

هـا و   زیست و همچنـین فرهنـگ، ارزش    توانمند کردن محیط  
ـ     تـأثیر روابط فرهنگـی      و کاظمیـان  (اسـت ، ر زنـدگی  گـذار ب

ســازي نیازمنــد  تحقــق و تــداوم ظرفیــت). 1392همکــاران، 
شرایط مناسب و ملزوماتی است که در ادامه به برخی از آنها            

  : شود اشاره می
باورنـد کـه    ایـن   بر پژوهشگران:مدیریت کارآمد و توانا   . 1

  )سیستمی(ظرفیت نهادي 
ها، هنجارها، استانداردها،  ا، رویهه جامعه، قوانین، سیاست

 ها، محیط و فرهنگ ساختارهاي قدرت، سیستم

 ظرفیت سازمانی
 ساختارهاي ها، حکم مقررات، تمرینات،  

 ها، مسئولیت تقسیم کار،  تقسیم گیري، تصمیم
 مواد، فکري، منابع از استفاده هاي مدیریت، روش

  اقتصاد
  
  
  
  

  فردي ظرفیت
  
 عملکردها، نیازها، ها، توانایی  
 ناسی،ش  روان ها، نگرش
  مهارت استعدادها، ها، انگیزه
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. داردســازمانی  مختلــف مــدیریت نقــش مهمــی در ســطوح
ــه  ــشویق ب ــع و ت ت ــازمانی الزم موق ــرات س ــه   و در غیی نتیج

مـدیریت    کـه  ،پیونـدد  سازي موفق زمانی به وقوع می      ظرفیت
؛ به نقل Light, 2002( شودکارآمد در سطوح مختلف اعمال 
   )1384از موسوي موحدي و همکاران، 

ــالقوه . 2 ــتعدادهاي ب ــت: اس ــود    ظرفی ــدون وج ــازي ب س
یافتـه و    انـسانی توسـعه     نیـروي  جملـه   ازاستعدادهاي بـالقوه    

فرهنـگ آن در جامعـه       بسترهاي محیطی و فیزیکی و ترویج     
سـوي   استعدادهاي بـالقوه بـه     بنابراین باید . نیستپذیر   امکان

ـ  ها هدایت شوند و سپس     سازمان  عنـوان بـازوي توسـعه و      هب
ــاي نقــش   ظرفیــت ــدســازي ایف  موحــدي و موســوي( .کنن

  .)1384همکاران، 
شتاب و یـا    ینه نباید بهسازي به  براي ظرفیت : تعادل زمانی . 3
یند اکرد، بلکه رعایت تعادل و تناسب زمانی فر         عمل يکند  به

   .)همان(پیش خواهد برد  طور بهینه به هب را سازي ظرفیت
طور مداوم ارزیابی شده     هباید ب  نیازهاي سازمانی    :ارزیابی .4

  سطح ءریزي الزم نسبت به رفع آنان و ارتقا        برنامه و سپس با  
  ).همان(شوداقدام  سازمانی

راســتاي   بایــد بــراي موفقیــت در :ارتباطــات تخصــصی. 5
هاي  تخصصی ازجمله ایجاد شبکه    هاي سازي فرصت  ظرفیت

در جامعـه جهـانی اطالعـات        المللـی و مـشارکت     علمی بین 
ســازي بایــد  بــراي ظرفیــت .کــردبــرداري را   بهــرهبیــشترین

 .کـرد دام  و همگن اقـ    سو  هم راستاي توسعه و ایجاد مراکز      در
ــه توســعه  ایــن مؤســسات،   مراکــز،ســبب برخــورداريگون

نوآوري و   هاي همسو از دانش و مهارت،      ها و انجمن   سازمان
ارتباطی، منـابع    مالی، اطالعاتی،  هاي تجارب علمی و فرصت   

  .)همان(شود  می المللی هاي راهبردي بین انسانی و سیاست
ی که در   نظارت بر عملکرد و رفع نواقص احتمال      : نظارت. 6

 با نظـارت سـازمانی      شود، فقط   انجام می عمل   تا مسیر برنامه 
ـ   او اگر ایـن فر     پذیر است  امکان صـورت خودنظـارتی     هینـد ب
چنـین پویـایی نـوعی      . دشـو   خالق می   سازمان پویا و   ،درآید

  .)همان(شود می سازي علمی نامیده ظرفیت
ـ     براي تشریح ملزومـات ظرفیـت        ویـژه در بعـد      هسـازي ب

 کـه  بهـره گرفـت  ) 2008(اسـتین   تـوان از دیـدگاه     نهادي می 

تـري بـه نـام مـاتریس         ظرفیت نهادي را در مجموعه گسترده     
از دیـدگاه وي بـراي رسـیدن بـه          . نهادي تبیین کـرده اسـت     

هاي نهـادي جدیـدي      سطحی از استاندارد زندگی، چارچوب    
ــه  از ــت جمل ــررات، ظرفی ــا، مق ــازمان   هنجاره ــا، س ــا و  ه ه

 و کاظمیــانبــه نقــل از (  اســتهاســت، مــورد نیــاز مــشوق
 ایـن الگـو را بـه خـوبی نـشان            )2(شـکل . )1391همکاران،  

  .دهد  می
  

  
  

  )1391 و همکاران، کاظمیان ( ماتریس نهادي استین.2شکل 
  

  سازي هاي مختلف ظرفیت ابعاد یا گونه
ــت ــا    ظرفی ــراي ارتق ــسیري را ب ــعه، م ــراي توس ــازي ب  ءس
یـابی بـه نتـایج موفـق          شارکت عمومی و دست   هاي م  فرصت

، پـور  بـرك  و   آقاعلیخـانی  (کنـد   میبراي توسعه پایدار فراهم     
 بـه تغییـرات     رسـیدن سـازي در     دیگر، ظرفیت  بیان به). 1391
 و رفیعیـان (ات مانـدگار، بـسیار کلیـدي اسـت        تأثیربا  پایدار  

بنابراین، پیشرفت و توسعه پایدار مـستلزم       ). 1393همکاران،  
در ادامـه برخـی از ابعـاد        . سازي در همه ابعاد اسـت       فیتظر

  .سازي معرفی شده است ظرفیت
  

  سازي علمی ظرفیت
هــاي فــردي   ظرفیــتيهرگونــه اقــدامی کــه منجربــه ارتقــا

راستاي مشارکت مؤثر و فعاالنـه در         و سازمانی در   اي مؤسسه
 شـــود،تکنولـــوژي و توســـعه پایـــدار  و علـــوم پیـــشبرد

 هنجارها

 نهادها

 مقررات ها ظرفیت

 ها مشوق ها سازمان
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سـازي علمـی     ظرفیـت  .شـود  یده مـی  نام سازي علمی  ظرفیت
توسـعه و    درحـال  ملی براي کـشورهاي    ی مبرم و الزام   ينیاز

 بـا سـازي    ظرفیت .آید  شمار می   بهکشورهاي پیشرفته صنعتی    
 کـارگیري   بـه تخصصی و    و اي ، حرفه دانشگاهیهاي   آموزش
گــذاران،  سیاســت بایــد ســرلوحه کــار  ،هــاي شــغلی فرصــت
جوامـع   پژوهـشی  و موزشـی گران و متولیان علمـی، آ    صنعت

هـاي گونـاگون توسـعه     ها در زمینـه  تعیین اولویت  .قرار گیرد 
 از دسـتاوردهاي    دسـت آمـده     بـه راهکارهاي   و اجراي  علمی

گـذاري   بتواند از منافع سـرمایه     اي که جامعه   گونه  به ،پژوهش
بـه شـمار    سـازي    خود ظرفیت ، کندبرداري   در تحقیقات بهره  

  .)1383، فکور (آید  می
  
  انهفناورسازي  رفیتظ

ــت ــازي  ظرفی ــهفناورس ــراهم،ان ــت   ف ــازي قابلی ــا   س ــا ی ه
. مدت اسـت  ي در بلندفناورهاي الزم براي توسعۀ      زیرساخت
ي فنـاور نظر بنام مدیریت  صاحب )sharif, 1997( نوازشریف

عنـوان تکامـل و       بـه ي از این فرایند     فناورسسه آسیایی   ؤدر م 
 از مزیـت    ،توسـعه  ي کـشورهاي درحـال    فناورتحول راهبرد   

بـه  ) يفنـاور منطق و معیاري مهم در جذب و انتقـال          (نسبی  
ي و  فناورگري در جریان جهانی      نشانگر کنش (مزیت رقابتی   

) انـه فناورمنـدي   ي در پرتو رقابـت    فناورسهیم شدن در بازار     
 بـر   افـزون ي  فنـاور سـازي در حـوزه        ظرفیـت .  است کردهیاد  

ــاورهــاي  توســعه زیرســاخت هــاي  رســاختزیماننــد (ي فن
مین منــابع مــالی، مایــشگاهی، توســعه نیــروي انــسانی، تــأآز

، نیازمند درنظـر گـرفتن      )گذاري راهبردي و نظایر آن     سیاست
ي، فنـاور تعهـد ملـی در قبـال        . ي اسـت  فناورپویایی محیط   

ي و اثربخشی سـازوکارهاي     فناورفرهنگی  -پذیرش اجتماعی 
 ي درفنــاورهـاي حـوزه علـم و     ملـی بـراي تلفیـق سیاســت   

هاي پویـایی   کننده  ازجمله ترسیم،هاي توسعه ملی    ریزي  برنامه
هاي دولـت،      سیاست بر  افزون. روند  شمار می  ي به فناورمحیط  

هـاي فرهنگـی نیـز در ترسـیم محـیط             نیروهاي بازار و جنبه   
ي مسنجم نیازمنـد توسـعه      فناورمحیط  . ي سهیم هستند  فناور

ي، همگام و همنـوا بـا شـرایط بـازار و            فناورهاي    زیرساخت
هـاي    طـورکلی، توسـعه ظرفیـت      به. هاي دولت است    سیاست

 و  حسینی(انه مستلزم پرداختن به کارکردهاي زیر است        فناور
 ):1393زاده،  شریف

د، ماننـد    شامل عناصر پیون   :هاي گوناگون   لفهؤدهی م    پیوند -
پیونـدها   میان جریان   ؛کننده پیوندها سسات برقرار ؤنهادها و م  

هـاي    لفـه ؤشامل تسهیم منابع و تسهیالت، تبـادل دانـش و م          
  .ستد اقتصادي و غیره  و  ي، دادفناور گوناگون

-در ابعــاد محــصول: يفنــاور تـداوم زنجیــره نــوآوري  -
مهـارت  -، دانـش  )کـاوش، طراحـی، خلـق، و تعـدیل        (یندفرا

ــا ( ــازآموزي و ارتقـ ــوزش، بـ ــشریح، آمـ ــا  ، و روش)ءتـ هـ
  ، مهیاسازي و تکمیـل    کردنین و فرموله    پردازي، تدو   ذهنیت(

  .)دنکر
سـسات  ؤ م جمله  از :يفناورگرانه خبرگان     کارکرد تسهیل  -
ــ ــرمایه أت ــشترك و س ــالی م ــاطره مین م ــذاري مخ ــز، و  گ آمی
سسات فعال در زمینه اعتباربخشی، آزمون، تضمین کیفیت        ؤم

ــازي در ــبت     و استانداردس ــصدیق مناس ــین و ت ــتاي تعی راس
   .هاي داخلی يفناورسازي  داتی و نیز تجاريهاي وار يفناور

سـسات  ؤ م جملـه   از :يفنـاور  کارکرد حمایتی راهنمایان     -
ي و سـایر    فنـاور فعال در زمینه خدمات اطالعـات علمـی و          

اي ازجملـه فعـاالن       نهادهاي فعال در زمینه خدمات مـشاوره      
ي بــه لحــاظ گــستره و پوشــش،    فنــاورعرصــه انتقــال  

  .  اعتبار و غیره،گامینه  دسترسی، به   قابلیت
  

  نهاديسازي  ظرفیت
ظرفیت نهادي به توانایی نهاد در اجراي وظـایف آن مربـوط            

 کـه   اسـت  داخلی براي اعضاي گروه      يگذار شود و قانون   می
 و ،)Turner, 2012(باید در مراحل اجرایی به آن توجه کنند 

سـوي   هـاي خـود بـه      گیـري از توانمنـدي      الزم است با بهـره    
 ظرفیـت ). 1377ایروانـی،   (ب حرکـت کننـد      وضعیت مطلـو  

 یـک  درون در تـراکم نهادهـا    و تعـداد  معنـی  به صرفاً نهادي
 چگـونگی  و کیفیـت  و توانـایی،   قوت بر بلکه ،نیست منطقه

ظرفیـت  ). 1396پـور،    اللـه (اشـاره دارد     هـم  با آنها تعامالت
کـار، قـوانین و        تقـسیم   شـامل  نهادي از دیـدگاه بوروکراسـی     

مراتب سازمانی و جایگـاه      ق مالکیت، سلسله  ها، حقو  سیاست
). Barman and Maclndoe, 2012 (شـــود  مـــیشـــغلی 
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نـوین   رویکـردي  بـا  بازمهندسی نوعی ،سازي نهادي   ظرفیت
 تمام آفرینی نقش که است جامعه بر حاکم ارزشی نظام پایه  بر

کنـد    مـی  تـأمین  را راهبردي گیري فرایند تصمیم  در نفعان ذي
هاي گذشته نمایـانگر     تجربه حاصل از دهه   . )1377ایروانی،  (

هـا،   منظـور تـضمین و تـداوم موفقیـت         بـه  که این نکته است  
اي  تنها فردي بلکه مؤسـسه      باید نه   سازي، هاي ظرفیت  فعالیت

 توانـایی مؤسـسات     ءدیگـر ارتقـا   بیان   و گروهی نیز باشد، به    
سـازي   سوي توسعه پایـدار ظرفیـت      موجود و هدایت آنان به    

هاي مرتبط بـا     موضوع، سازمان   این .شود حسوب می نهادي م 
ملـی علـوم را بیـشتر از         هاي گذاري همچون آکادمی   سیاست

هـا و    هـا، سـازمان    دانـشگاه  .دکنـ   هاي درگیر می   سایر سازمان 
خاستگاه ایجاد مرکز    و هاي علمی را که بستر توسعه      صندوق

اي بـوده و در      رشته تحقیق و توسعه جدید و ساختارهاي بین      
 .رنـد برخوردا سـازي از جایگـاه ویـژه    هـاي ظرفیـت   الیـت فع

 حاضر ایجاد مؤسسات جدیدي که در تعامل مـداوم و        درحال
 مستمر با دانشمندان علوم پایه، علوم اجتمـاعی، مهندسـان و          

ــصادي و سیاســت  ــعه اقت ــند متخصــصان توس ــذاري باش  ،گ
هاي جهـان نـسبت       برخی از دانشگاه   .رسد نظر می  ضروري به 
المللـی    بـراي مثـال مؤسـسه بـین        ،انـد  کردهاقدام   به ایجادآن 

تـوان   کـاربردي دانـشگاه کلمبیـا را مـی         هـاي  تحلیل سیـستم  
ــه ــه نمون چنــین مؤســساتی  .شــمار آورد اي از ایــن دســت ب

متخصـصان را    هاي الزم و بستر مطالعه و تحقیـق        زیرساخت
 و  کـار بـرده     بـه  خوبی ه ب  را هاي خود  ند تا مهارت  کن فراهم می 

کننـد  فعالیـت    طوالنی در حوزه تخصـصی خـود      براي مدت   
  ).1384موسوي موحدي و همکاران، (

 توسـعه  جملـه   ازحـوزه،    چندین نهادي در  سازي ظرفیت  
 و سـازمانی  درون تقویت سـاختارهاي   و توسعه انسانی، منابع

 و قـانونی  بـسترهاي  بهبـود  و و اصـالح   سـازمانی  بین روابط
 هـا  سازمان ساختن ندتوانم براي ابزارهاي سیاستی  و مقرراتی

 هـاي  از شـاکله ). Brown, 2008(گیـرد   نهادها صورت مـی  و
 تـا  اسـت  ارتباطات و اطالعات   ،نهادي سازي ظرفیت بنیادین

 منطبق و مردمی هاي بر توانمندي  مبتنی سازوکارهایی ایجاد با
  ارتباطات .شود نهادي ینظام منجربه سرانجام ارزشی نظام با

 بقا ادامه الزمه سازمانی بین و انیسازم فردي، میان سطوح در
 هـاي   رگ سـان  به ارتباطاتی چراکه مسیرهاي  است، محیط در

 ،هـستند  هـا  سـلول  تمـامی  به خون رساندن دار عهده که بدن
 اي گونـه  بـه  ؛دارند برعهده را اطالعات جایی مهم جابه  وظیفه

 مـرتبط در   و دقیـق  صـحیح،  اطالعـات  مسیر این طی در که
 تـرین  مهـم . شـود  رسـانده  صـالح  ذي رادافـ  به مناسب زمان

 بـا  پـذیر  انطبـاق  ساختاري ایجاد نهادي سازي ظرفیت ویژگی
 پیونـد  خـود  اعـضاي  بـا  کـه  اسـت  بسیار قـوي   ارزشی بعد

 بـین تمـامی    منافع راستایی  هم آن پرتو در تا دارد مستحکمی
  ).1377ایروانی، (شود  فراهم کلیدي نفعان ذي
افزاي برخی از     رکیب هم گیري و ت     نهادي از شکل    ظرفیت  

توانایی، دانش، یادگیري، مناسـبات     جمله     از ها،  منابع و دارایی  
توانـد توسـعه      آید و می    دست می  و چیدمان قانونی مناسب به    

کاظمیان و ( به این موارد اشاره شده است       )3(جدول  در  یابد  
   .)1391همکاران، 

 
  هاي ظرفیت نهادي  ها و شاخص مؤلفه .3جدول 

  )1391ن و همکاران، کاظمیا(
  ها شاخص  ها  همولف

هـاي   تجربه، تخصص، مهـارت   (سرمایه انسانی    -
خاص، تناسب شغل با تخصص، با انگیـزه بـودن،        

  )متعهد بودن، خالق بودن
ــابع   - ــورداري از من ــاختمانی و  (برخ ــضاي س ف

  )تجهیزات متناسب با وظایف، منابع مالی
وشن و مشخص، وجود اهداف ر(هدفمند بودن  -

ــشم ــودن چ ــابی   دارا ب ــام ارزی ــتن نظ ــداز، داش ان
  )عملکرد

هـاي مـادي و      وجـود مـشوق   (هـا    نظام مـشوق   -
  ) جایگاه براساس شایستگیءغیرمادي، ارتقا

کارکنـان   / مشارکت اعـضا  (روابط درون نهادي     -
  )کارکنان به هم/گیري، اعتماد اعضا در تصمیم

 توانایی 

گیري،  ر تصمیم پذیري د  انعطاف(پذیري   انعطاف -
پذیري در   پذیري در اجراي کارها، انعطاف     انعطاف

هـاي   نشده، پذیرش ایده   بینی مواجه با شرایط پیش   
  )بیرونی

  یکپارچگی 

ــط درون - ــه رواب ــا  منطق ــاهنگی در (اي نهاده هم
تصمیمات و اقدامات، همکاري و مشارکت نهادها    

گیري بـراي امـور، شـراکت نهادهـا در           در تصمیم 
ها، ایجاد اتحادهاي پایدار و بـادوام بـین        انجام کار 

  نهادها، وجود اعتماد در بین نهادهـا، دسـتیابی بـه          
وگو، فرصت   گیري ازطریق گفت   اجماع در تصمیم  

گیـري در    برابر براي مشارکت نهادهـا در تـصمیم       
  )پذیري نهادها از همتأثیرامور، درجه 
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تمایل جمعی نهادها بـراي     (توان جمعی نهادها     -
پذیري نهادها از   تأثیربا سطوح باالتر، میزان     تعامل  

ــساس و ارزش  ــود اح ــاالتر، وج ــطوح ب ــاي  س ه
مشترك از شرایط منطقه، تعهـد جمعـی در میـان           
نهادها براي توسـعه منطقـه، وجـود افـراد مهـم و        
ــراکم نهادهــاي   ــزان ت ــراي هــدایت، می مجــرب ب

  )مختلف در سطح منطقه
ــمی   - ــش رس ــوزه  (دان ــصی در ح ــش تخص دان

فعالیت، میزان آگاهی نهادهـا از دانـش تخصـصی          
هاي نو در درون    همدیگر، میزان توانایی تولید ایده    

  دانش   )نهادها
میـزان آگـاهی نهادهـا از شـرایط        (دانش بـومی     -

منطقه، میزان مراجعه به دانـش و تجربیـات مـردم      
  )محلی

وجود آموزش بین بخـشی در      (یادگیري تعاملی    -
ل دانش و تجربیـات نهادهـا بـه         سطح منطقه، انتقا  

هم، ترویج و انتشار دانش و اطالعات موجـود در          
درون نهادها، تشویق کارکنان به تـسهیم دانـش و          

  )تجربیات خود با دیگر اعضا
میزان استفاده عملی از دانـش      (یادگیري تجربی    -

شـده در   موجود، میزان استفاده از تجربیات کـسب     
  )درون نهادها

  یادگیري 

 مـــداوم دانـــش ارتقـــاء(ســـته یـــادگیري پیو -
  )کارکنان، دسترسی به منابع یادگیري/اعضا

شـفاف بـودن قـوانین و مقـررات،         (خوانا بودن    -
  )عدم تعدد قوانین و مقررات

مناسبات و 
چیدمان 
قانونی 
  مناسب

اختیار نهادها در تدوین مقررات و      (بستر قانونی   -
پــذیري قــانونی  هــا، میــزان انعطــاف دســتورالعمل

 میزان الزام قـانونی در زمینـه همـاهنگی و           نهادها،
همکاري نهادهـا، پوشـش قلمـروي و موضـوعی          

اي، تناسـب قـوانین و مقـررات بـا           توسعه منطقـه  
  )شرایط محلی

  

  کاربردي-هاي علمی سازي ازطریق آموزش ظرفیت
ــت   ــارز ظرفی ــوه ب ــی از وج ــردي   یک ــطح ف ــازي در س  ،س

. اسـت ی   شـغل  توسـعه سازي محیطی توانمندساز براي       فراهم
ــی از      ــه مهم ــغلی جنب ــعه ش ــردي و توس ــازي ف توانمندس

رود   شـمار مـی    سازي در حوزه توسعه منابع انسانی به        ظرفیت
)Nussbaum, 2011; James, 2018 .(  توسـعه  میـان در ایـن ،

شـغلی و   شبردیـ  پ ي مداوم بـرا   يزیر برنامهشغلی دربرگیرنده   
 هر نوع آمـوزش   یا گذراندن   تجربه و   کسب   با افراد اي  حرفه

ــه  منجــر  احــراز اتحــصیلی و یــك ج و مــدار مــداراءارتقــ ب
   .هاي جدید آنها، است صالحیت

سازي در جهان تقویت      مهم ظرفیت  سازوکارهايیکی از     

ویژه از سـطوح ابتـدایی، متوسـطه و عـالی            هب علمی آموزش
ــت ــزایش . اس ــد از اف ــوع و   بای ــاگون، متن ــاختارهاي گون س

امات فـوري بـراي     اقـد   مـصادیق  منزلـه   بـه کاربردي آموزش   
 ،اهداف توسـعه پایـدار     راستاي تحقق   البته در . ها نام برد   ملت

در  آمـــوزش نوآورانـــه و خالقیـــت آموزشـــی چـــهبایــد  
 دانــشگاهیهــاي  اي و چـه در آمــوزش  هــاي حرفــه آمـوزش 

اي  حرفـه   و دانـشگاهی هـاي    آموزش. شودتشویق و ترغیب    
ایجـاد    میان علوم طبیعی و علوم اجتمـاعی       یباید حلقه اتصال  

 هــاي  کــاربردي و رشــتهيفنــاورو  ، توســعه مطالعــاتکننــد
شرایط  .هستندسازي علمی    هایی براي ظرفیت    مثال ،مهندسی

افـرادي را    زمان  ها هم  که دانشگاه کند   میکنونی جهان ایجاب    
نماینـد   هاي فنی، تخصصی و اجتماعی تربیـت       واجد مهارت 

  ).1382آراسته، (کنند گشایی  خوبی مسأله  تا به
کـاربردي  - از آمـوزش علمـی   گوناگونیهاي   نظامدنیا  در    

هـاي   آمـوزان از آمـوزش    کشورها دانش  بیشتردر  . وجود دارد 
ــی ــه  و  فن ــشگاه   حرف ــتان وارد دان ــع دبیرس ــاي  اي در مقط ه
طــورکلی  بــه. شــوند کــاربردي مــی  -  اي و علمــی حرفــه  و  فنــی

کــاربردي بــرخالف -اي و علمــی حرفــه  و  هــاي فنــی آمــوزش
شایـستگی    صورت مهـارت  هاي دانشگاهی و نظري به    وزشآم
اي یـا آمـوزش عـالی برنامـه          حرفـه   و  محـور آمـوزش فنـی       بر

 بنـابراین . هاي کاربردي است   محور با تأکید بر آموزش      درسی
توان به دو صـورت      هاي آموزشی در سطوح عالی را می       نظام

زاده و   مهرعلـی ( کـرد     کـاربردي تقـسیم   -نظري و نیز علمـی    
هایی   ، آموزش   کاربردي-هاي علمی   آموزش). 1395مکاران،  ه

 ایجاد  بهبیشتر معطوف است که ضمن توجه به مبانی علمی،
اي و کاربرد علـوم در محـیط واقعـی کـار              هاي حرفه  مهارت
-هاي علمی  آموزش.)1383بینقی و سعیدي رضوانی،    (است  

ر دلیل مهیاسازي فراگیران براي موفقیـت در بـازا         کاربردي، به 
اي مـورد نیـاز،       هاي شغلی و حرفه     کار ازطریق کسب قابلیت   

سـازي و   هـا در ظرفیـت   نقش بارزتري نسب به سایر آموزش   
  . دارندهاي فردي  توسعه ظرفیت

  
  شناسی  کتاب

: تهـران . نهادگرایی و جهاد سازندگی   ). 1377. (ایروانی، محمدجواد 
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  .وزارت جهاد سازندگی، اداره کل روابط عمومی
 انـداز توسـعه ایـران      نقش آموزش عالی در چـشم      ).1382. ( ر .حآراسته،  

 . 44-38، )31(13،فصلنامه رهیافت. 1404

هـاي اجتمـاعی و      مقایـسه ظرفیـت   ). 1391. (پور، ن  ، برك .آقاعلیخانی، ز 
ــزوین   ــرج و ق ــهرهاي ک ــدار در ش ــعه پای ــادي توس ــصلنامه . نه ف

  .94-81 ،)4(1.مطالعات شهري
کـاربردي در   -آموزش علمـی  ). 1383. (بینقی، ت، و سعیدي رضوانی، م     

ــالی،  ــوزش عـ ــا    آمـ ــد رضـ ــان و حمیـ ــی قورچیـ ــادر قلـ  درنـ
 ،)2لـد  ج(،  المعارف آمـوزش عـالی    ةدایر،  )ویراسـتاران (آراسته
  .انتشارات بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی: تهران

توسعه دانش بنیـان کـشاورزي   . )1393. (، ازاده   و شریف ،.م. ، س حسینی
جهـاد  : تهـران . )و نـوآوري در کـشاورزي   مدیریت دانش، فنـاوري     (

 .دانشگاهی
سـازي   تحلیـل اثـرات ظرفیـت     . )1398. (ق، جاویـد،    .وساربان،    حیدري

: مطالعــه مــوردي(اجتمــاعی بــر بهبــود مــدیریت توســعه روســتایی 
، هاي انسانی  ریزي سکونتگاه  نامهبرمطالعات  ).  گرمی شهرستان

14) 2( ،411-426. 
سـازي اجتماعـات    ظرفیت). 1393. (ه ،پور داشدا، .، ز خدایی،.، مرفیعیان

ــه ــه محلــی ب .  رویکــردي در توانمندســازي نهادهــاي اجتمــاعی مثاب
  . 160-133، )2 (1، شناسی نهادهاي اجتماعی جامعه

ارزشــیابی پیامــدگرا در ). 1390. (، شــریفی، م.، اســدي، ع.زاده، ا شــریف
هـاي توسـعه     راهنماي پایش و ارزشیابی پروژه    : فرآیند توسعه پایدار  

  .497-468جهاد دانشگاهی، : تهران. روستایی
سـسه  ؤم: تهران. ریزي روستایی در ایران    برنامه). 1390. (طالشی، م 

 . توسعه روستایی ایران
کـاوش  ). 1396. (، دالور، ع.، رحیمیـان، ح   .الهـی، ر   ، فـرج  .پـور، ع   عباس

هـاي   اثرگذار در توسـعه ظرفیـت دانـشگاه       عوامل نهادي و سازمانی     
 پژوهـشی رهیـافتی نـو در        -فـصلنامه علمـی   . دولتی کشور 

  .230-209، )29( 8 ،مدیریت آموزشی
فـــصلنامه  .ســـازي نتـــایج تحقیقـــات  تجـــاري).1383. (بفکـــور، 

 . 83-53،  )34(14،  رهیافتسیاستگذاري علم و پژوهش

. ، پورطــاهري، م.ري، عالــدین افتخــا ، رکــن.راد، خ  ، فرجــی.کاظمیــان، غ
مطالعـه  (اي   رابطه ظرفیت نهـادي و توسـعه پایـدار منطقـه          ). 1392(

. فــصلنامه جغرافیــا). هــاي بوکــان و ارومیــه شهرســتان: مــوردي
11)38( ،171-153.  

. ، پورطــاهري، م.الــدین افتخــاري، ع ، رکــن.راد، خ ، فرجــی.کاظمیــان، غ
ظرفیت نهـادي   سنجش و تدوین راهبردهاي مناسب ارتقاء       ). 1391(

فـصلنامه  ). هاي بوکان و ارومیه     شهرستان: مطالعه موردي (اي   منطقه
  .39-23، )2(1. مطالعات شهري

مدیریتی فـضاهاي شـهري     -  تحلیلی بر ظرفیت نهادي   ). 1396. (پور، م  الله
: مطالعـه مـوردي   (در ارتباط با مشارکت شهروندان در ادارة شـهرها          

-59، )49(15. رافیا و توسـعه  فصلنامه جغ ).  شهر تبریز  8منطقه  
80.  

ــاري ،.، ع اموســوي موحــدي ــانی بختی ). 1384. ( ع،اســکندري ،.، اکی
فصلنامه سیاسـتگذاري علـم و پـژوهش         .سازي ملی   ظرفیت
 . 21-16، )36 (15، رهیافت

). 1395. (، و جمــالزاده، ع.نیــا، ا ، همــایون.، شــفیعی، م.زاده، ي مهرعلــی
هـاي نظـري و      ماهیت تحصیالت تکمیلی در دانشگاه     مقایسه تطبیقی 

، )1(8، نآموزش عالی ایرا . بررسی تجربه ایـران   : کاربردي-علمی
53-36.  
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