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 چکيده
ی و چگونگی اثرگذذاری نیروهذای مکذر  و بسارسذاز     بسیاری از پژوهشگران به موضوع شناسای

هذای  برانگیز بوده است. کاسای رهیافذت اند؛ موضوعی که تاکنون بکثزا توجه کردهدرون ۀتوسع
زا، ناشی از پرداخان به موضذوع  درون ۀتوسعرایج در پاسخگویی به چگونگی دسایابی منطقه به 

شده بذر   اثرگذاری نیروهای مکر  شناسایییکسان فرض کردن میزان  ،ِاناظامی خاص ۀدریچاز 
گذر در تذدوین روابذ     توجهی به نقذ  ماییرهذای مداخ ذه   زا در سطح منطقه و بیدرون ۀتوسع

بسارها از سذوی دیگذر، بذوده     ۀک یهای مرسوم به سو و ناممکن بودن تعمیم مدل سببی از یک
نیروهای مکذر  و بسارسذازِ   های یادشده و شناسایی است. این مطالعه با هدف پاسخ به کاسای

. با تعیین است، «ای ایرانزای منطقهدرون ۀتوسع»تدوین مدل نظریخاص مناطق ایران در پیِ 
ای زای منطقذه درون ۀتوسذع  ۀزمینتعاریف مخا ف در  ۀارائکار برای پژوه ، پس از  این دساور

ماییرهذای مسذاق ِ    نوانع بهپنهان و شناسایی نیروهای مکر  بسارساز  ۀوابساماییر  عنوان به
گیذری  ها یا ماییرهای آشکار اناخاب شده و از طریق اندازهاسنادی، نمایهۀ مطالعپنهان به روش 

رواب  سببی با روش تک ی  مسیر، ضریب اهمیت اثرگذاری نیروها در بسار ایران تعیین خواهد 
آمذده، سذاخاار    سذت د بذه  یبرازندگ یهاشاخص یرپژوه  نشان داد که براساس مقاد ناایج شد.

موهبذت   ی،نذوآور ینی و کذارآفر  رهبذری،  ی،عامذ  نهذاد   پنجمناسب است و  یمدل پژوهش یک 
 کنند.یم یانرا ب یامنطقه یزادرون ۀتوسع یانسدرصد از وار 63در حدود  و تناسب بازار منابع

 JEL:E02,J68,O18 بنديطبقه

انسذانی،  سذرمایۀ  رهبذری،   ای،طقذه توسذعۀ من ای، زای منطقذه درون توسذعۀ : هاي کليدي واژه

 .کارآفرینی، نهادها

                                                 
 021- 29902845مسئول، ت فن: ۀ نویسند 
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 قدمهم

بذه اقاصذاد مبانذی بذر تولیذد       1زمان با اناقال از اقاصاد مبانذی بذر تولیذد فیزیکذی    هم»

نیز مطرح شد  3ایهای سنای نئوکالسیک رشد اقاصادی منطقه ، پرس  از مدل2بَر دان 

مذدل   عنذوان  بذه  4زادرون توسذعۀ  1990دهذۀ  و اوای   1980دهۀ  دنبال آن در اواخر و به

وکالسذیک در  هذای سذنای نئ  مذدل  ای جذایگزین  منطقذه توسعۀ نوین با تمرکز بر رشد و 

در پذیِ   نظذری  پذارادایم ایذن   .(Stimson & et al., 2009: 7)« شذد  ایریزی منطقهبرنامه

در کشذورهای بیشذار   ای گذاری بر رشد اقاصادی منطقذه  سهم رشد میزان سرمایه تبیین

سذرمایۀ  زمینذۀ  د کذه در  هدمیبه بهبودهایی نسبت را  5دادو رشد برونیافاه بوده  توسعه

بر مبنای  (Malecki,1998). و تجربه( رُخ داده است)کیفیت نیروی کار، آموزش  6انسانی

منطقذه   دادِ عوامذ  درون بذرون  عنوان بهکه در آن رشد  7از این نظریه اهمیت عوام  درون

بنیذان بذودن منطقذه و پیشذرفت آن از      رشد از دان  یادین است و اینبن ،آید در نظر می

 9به شذک  درونذی   8مماد توسعه و ایجاد منابع برای مزیت رقابایفرایند طریق یادگیری 

، 10ای اقاصادیِ منطقذه  توسعۀمکرکۀ نیرویِ . (Stimson & et al., 2009) شود اص  میح

نذوین  نظریذۀ   (Baycan, 2013). اسذت  وریزای منطقه برای یادگیری و نوآ توانایی درون

گیریِ آن، به جریان غالبِ در و در حال شک  11آمیزگرانه  ماهیتبا وجود ، ای منطقه رشد

جذوی تشذریح پیشذرفت    و در جسذت   نظریه این توسعه تبدی  شده است. مدافعاننظریۀ 

رشذد   بذر  جذای پذذیرش دیذدگاه نئوکالسذیک مبنذی      زا بذه  اثذری درون  عنوان بهفناورانه 

وقذوع   اقاصذادی بذه   توسذعۀ شذود   زا هساند که سذبب مذی   ب ندمدت ناشی از عوام  برون

یذا   12ای به اثرات تجمعذی  اقاصادی منطقه توسعۀهای  نوین رشد مدلنظریۀ بپیوندد. در 

                                                 
1. economy based on physical production 

2. economy based on knowledge intensive 

3. regional economic development 

4. endogenous development 

5. output growth 

6. human capital 

7. endogenous factors 

8. competitive advantages 

9. internal 

10. driving force of regional economic development 

11. eclectic in nature 

12. agglomeration effects 
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 ظهذور اجذازۀ  توسذعه،  فرایندهای گرایی یا واگرایی از طریق  و همچنین هم 1نقصان بازار

، نیروی (K) بر سرمایه ای افزوندر سطح منطقه تابع تولید. (Audretsch, 2005) دهند می

(R) دربرگیری عوام ی همچون پژوه  و توسعه منظور به (T) و فناوری (L) کار
 توسعۀو  2

 یابد:   صورت زیر گسارش می از طریق آموزش به (H) انسانیسرمایۀ  توسعۀ

(1)    ,  ,  ,  ,  Y F K L T R H 

شذود   انذد و فذرض مذی   در نظذر گرفاذه شذده    «زا   رشد درونشرای» ۀمثاب این ماییرها به

واژۀ هذای ناشذی از مقیذاس را نیذز تولیذد کننذد.        شام  صرفه 4های خارجی و صرفه 3سرریزها

کذارگیریِ   کند که رشذد اقاصذادی ماذ ثر از بذه     طور ضمنی به این موضوع اشاره می زا به درون

اسذت و ایذن بذا عوامذ       ایمنطقذه  تولیدشذده توسذ  خذود اقاصذاد     5«گذاری منابع سرمایه»

 (Vazquez-Barquero, 2002).در تنذاق  اسذت   نئوکالسذیک شده در مذدل   زای اشاره برون

پذس از   ی،اقاصذاد  ۀتوسذع و   6یامنطقذه  یذزی رمرتب  با راهبرد برنامذه  یهاسیاسترو ازاین

 کذه از  یاسذت؛ مراح ذ   یذده را بذه خذود د   یاز مراحذ  تکذام    یا مجموعذه  یجنگ دوم جهان

هذا  پذارادایم  یذن . ا(Cooke,  2005) اسذت  نش ت گرفاذه  7یمخا ف تفکر اقاصاد یها پارادایم

 اسذت  گذاشذاه  یرتذ ث  یاو منطقذه  یدر سطوح م ذ  ییفضا یزیرتفکر برنامه یوۀشج بر یتدر به

(Michael Kitson, 2004) کذه  باورنذد   یذن بذر ا  ییفضذا  توسذعۀ  یذزان ربرنامه ی دل همینبه ؛

مذرتب  بذا    یهذا در  الذزام  ،8یم ذ یردر سذطح ز  یدارزا و پادرون ۀتوسعبه  بییادسا منظور به

امذا  ؛ (Acs, 2011) اسذت  یرناپذذ  اجانذاب ، یو راهبذرد اقاصذاد   یاسذت س یننذو  هذای پذارادایم 

 یذزی رو مذرتب  بذا برنامذه    یازا در سذطح منطقذه  درون ۀتوسذع مباحث مرتب  با  یریکارگ به

 یذن انگاشذت در ا  یذن روست کذه هذدف پذرداخان بذه ا     بهرو یبا سه چال  اص  ییفضا توسعۀ

 کند: یآشکار م یزپژوه  را ن

                                                 
1. market imperfection 

2. research and development 

3. spillovers 

4. externalities 

5. investment resources 

6. regional planning strategy 

7. economic thinking paradigms 

8. sub - national 
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بذه   یذزی رو برنامذه  یشذده در تفکذر اقاصذاد   یاد یهذا یبا توجه به دگرگون ،نخست چال 

مذرتب  بذا    هذای پذارادایم به  یامنطقه یاقاصاد ۀتوسع ینۀزمهنوز تفکر غالب در  ی،مفهوم ک 

 هذا از منذاطق و اجامذاع   یاریبس یِموروث ی یِمیب ی دل ر بهام یناست و ا یکم نزد1970 ۀده

 یرشمذورد پذذ   یفنبود تعر ،دوم چال  .(Stough, 2009) مورد نظر است تیییرات یرشبه پذ

بذه آن   یابیدسذا  ۀنکذو زا و درونۀ توسعدر مورد ابعاد مخا ف انگاشت  ییرأهمگان و نبود هم

مخا ذف   یبسارها یِهایژگیزا از ودرون ۀسعتو یریپذیرت ث ،سوم چال و  در هر واحد خاص

در  یذر واحذد و فراگ  یکاربسذا  یشذود معرفذ  یسبب مذ است که  خاص هر ق مرو یهایژگیو و

 زا درون ۀتوسذع  زمینذۀ در آل یذده و ا یذر شده ناممکن شود. نبذود مذدل فراگ  یادانگاشت  زمینۀ

(Stimson & et al., 2009) ، رو سذنج  و  ینسازد. ازایم یضرور را یژهو ۀنوآوران یراهبردها

و  یفرهنگذ  یخی،تار ی با توجه به شرا یامنطقه یزادرون ۀتوسعساز بسار یروهاین ییشناسا

 مذایالت طورکذه   همذان  .اسذت شذده  یادشرط تکقق انگاشذت  ی پ ،هر اجاماع یژۀو یاقاصاد

 یهذا تذوان رقابذت در بازار   یبذه معنذا   یم یرزا در سطح زدرون ۀتوسعکند یاشاره م (2001)

 یمخا فذ  یرو نهادهذا تعذاب  نظذران   صذاحب توسذ    یذز است و توان رقابت ن یو جهان یامنطقه

و  یبذروز مشذکالت نظذر    ینذۀ زمانگاشت  ینا ۀدربارشده  یرفاهپذ پارادایمیداشاه است، نبود 

سذازان از  یمگذاران و تصذم یاساس یِجانابه ۀاسافادبر  کند که افزونیرا فراهم م یایژهو  یعم

 یذین رو تبیذن شود. ازایسبب م یزمخا ف را ن یبسارها یا ینهزم ی گاشت، غف ت از شراان ینا

شذده  یاد یهابا چال  یاروییرو منظور به یرانا یژۀو یامنطقه یزادرون ۀتوسع« یمدل نظر»

 زمینذه  یذن اسذت. در ا  یضذرور  یامر ییفضا توسعۀ یزانرعم  برنامه یراهنمادن کرفراهم  و

 یریکذارگ شده، سنج  مناسذبت بذه   به ضرورت مطرح ییبر پاسخگو ونپژوه  افز ینهدف ا

 است. شده در ماون یمعرف یا منطقه یزادرون ۀتوسعبسارساز  یروهاین

 ايسطح فضایی ملی و منطقه در دو زادرون ۀتوسعتبيين انگاشت  -ادبيات نظري

نخسذت در   یذزان ر مذه برناسازان و یمتصم یعم  برا یراهنما عنوان بهزا درون ۀتوسعانگاشت 

 یذزان ر مذورد توجذه برنامذه   » یم ذ یرم در سذطح ز 1980 ۀدهمطرح شد و از اواخر  یسطح م 

رو بذا توجذه بذه     یذن ازا ؛(Stimson and et al., 2009: 8)"«تقرار گرفاه اسذ  یامنطقه ۀتوسع

زا در درون ۀتوسذع  ینخست چذارچوب نظذر   ده،شیاددو سطح  ینشدن تفاوت ب قائ  ضرورتِ

انگاشذت در سذطح منطقذه     یذن ا یذری گشک  ینظر یهایشهها و رینهو سپس زم یسطح م 
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شذدن تبیذین    توان در ارتباط با جهذانی شدن را می در سطح م ی، جهانی خواهد شد. یحتشر

 یسذاخاار  ییذرات آن رقابت بازارهذا و تمرکذز بذر تی    یاست که ط یفرایندشدن جهانی کرد. 

ها در سطوح مخا ف ها و بنگاهسبب شد شرکت ییراتتی نی. ایابدیم ی افزا 1یهانباشت سرما

 یافذت . ره(Clark, 2000) مخا ذف اسذاقبال کننذد    یهذا ینهها در زمیاز نوآور ی،مک  یژهو به

مورد توجه قرار گرفذت و بذه    یامنطقهم ی و در اقاصاد  یننو یافایره عنوان بهزا درون توسعۀ

بذه چذال  رقابذت در سذطح      ییگوپاسخ منظور بهرا  ییها و نهادها، راهبردهاآن سازمان یاری

ایذن   یک،نئوکالسذ  یهذا خذالف مذدل   بر .(Adelman, 2002) کردند یو طراح ینتدو یجهان

کنذد کذه   یرا خ ق م یطیمک ،یهمرتب  با انباشت سرما هایفرایندکند یادعا م نظری پارادایم

اسذت و بذه شذک      یاقاصذاد  توسذعۀ   با بمرت یهایساز دگرگونگرفاه بسار شک  ی مک ینا

 یپاسذخ  زادرون ۀتوسذع  یذۀ نظر یذن، بذر ا  دهد. افزونیتوسعه را از نو شک  م فرایند یاچرخه

ارتباط با رشد  دربر مبنای این انگاشت و  .(Ranis, 2004) شدن است یبه چال  جهانمد اکار

 یابذد، یاشار مذ و ق مروها انها  شرکت ینو دان  ب یکه نوآور یزمان ،زیرم یدر سطح  یاقاصاد

 .یابدیبهبود م یاساز مق یناش یهاو صرفه یافاهکاه   یدتول ینۀهز یابد،یم ی افزا یوربهره

 یهذا یدر برابذر نذوآور   یشذاری انعطذاف ب  یدر سذطح مک ذ   یاقاصذاد  یهاها و بنگاهسازمان

ر د یگرفاذه در منطقذه عم کذرد بهاذر     شک  یهایهو اتکادها  شبکه، دهند یمنشان  2یسازمان

پذور،   )داداش زا کمذک خواهذد کذرد   درون ۀتوسذع عوام  بذه   یناطول زمان خواهند داشت و 

 ،زاستدرون ۀتوسعساز ینهگرفاه که زم شک  3ینهاد یهان شبکهی. همچن(1390دخت، تقی

 ,Szirmai) شذود  یمذ  کنشذگران منجذر   یذان اعاماد م ی و افزا 4مبادله یهاینهبه کاه  هز

بذه   ینهذاد  ۀتوسذع و  5منعطف یدیتول یهاها و دان ، سازمانینوآور اناشار روازاین. (2005

 یذن ا یننو پارادایم یاص  یدۀا رساند. یم یاری یبه لکاظ عم کرد یابهینه یسامس یریگشک 

 وموجود در درون ق مرو  توسعۀ یهای پاانس یقکشورها از طر یوربهره یهایساماست که س

 ی،کنارل اجاماعات مک ذ  ی همراه با افزا یبخ  عموم ها و کنشگرانشرکت یگذار یهسرما

بذر   یمبان یهامدل یشده از سو رشد ارائه یفاز تعر یننو پارادایم .یابد ییرتی یاتواند رشد یم

                                                 
1. capital accumulation 

2. organizational innovation 

3. institutional network 

4. transaction cost 

5. flexible production organization 
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و  ینهذاد  یهذا بر جنبه یدو با ت ک رود میفراتر  (،1)جدول  های نظری خودو ریشه یدتابع تول

 یدر اقاصاد مک ذ  یساخاار ییراتبه تی ینهبه یگذاریهسرما یراهبردها یشنهادو با پ یفرهنگ

و بذا   وابسذاه اسذت   یریگیذاد و  ینذوآور  هایفراینذد شدت به  به ییراتتی ینشود. ایم یمناه

؛ (Vazquez-Barquero, 2002)کنذد   میهای نظری خود پیوند برقرار های مخا ف ریشههبجن

کارهای انباشت سذرمایه و رشذد اقاصذاد    ، سازو1کننده و دوگانهدگرگوننظریۀ توسعۀ  مورددر 

ها و نوین همچون کارآفرینی در پی اصالح کاسایهای  جنبهبازار را احیا کرده و با در آمیخان 

توسعۀ ، این پدیده را اخذ کرده است که در ارتباط با 2وابساگینظریۀ نقایص آن بوده است. از 

های اقاصذادی، اجامذاعی،    ت تا جنبهمورد نیاز اسمند  نظاماقاصادی در سطح م ی، دیدگاهی 

نظریۀ توسذعۀ  سیاسی و نهادی مربوط به توسعه را درون چارچوبی یکپارچه سازماندهی کند. 

کید دارد و آنها را عوامذ  تیییذر و    و نه طبقات اجاماعی ت 4کارگزاران توسعهایدۀ بر  3ق مروی

زا در پی بازیذابی ایذن   درونۀ توسعنوین نظریۀ داند؛  های مک ی میای و نوآوریمنطقهتوسعۀ 

 است. 5ایده و ت فیق آن با رهبری و یادگیری اجاماعی

 ۀده ۀوسعت یهامدل یایکفایب گسارده از یاینارضا یِکه در پ نوین رشد هاینظریه

راهبذرد   عنوان بهبه باال را  یینخودمکور و از پا ۀتوسع ،م شک  گرفاه بود1970و  1960

 م مطذذرح کذذرد1980 ۀدهذذدر اواخذذر  یافاذذهکشذذورهای کماذذر توسذذعه ۀتوسذذعدر  یاصذذ 

(Gertler,2003)، رو  هروب یسه پرس  اساس"تکام  خود با  فرایند ۀادامدر  یهنظر یناما ا

 (:Stimson and et al.,2009:12-14) "بود

 شود؟یم یفرشد چگونه تعر یننو یهاها و مدلیهانگاشت توسعه در چارچوب نظر 

 رشد کدام است و چذه   یننو یهاها و مدلیهمط وب در چارچوب نظر ۀتوسع فرایند

 ؟دارد یسازوکار

 ند؟ا کدام یامنطقه ۀتوسعدر ارتباط با  یننو یو اقاصاد یکنشگران اجاماع 

                                                 
1. theory of transformative and duality development 

2. dependency theory 

3. territorial development 

4. development agencies 

5. social learning 
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و نظریۀ  اقتصادي در سطح ملیهاي توسعۀ و ناهمگرایی بين پارادایم همگرایی .1جدول 

 زاتوسعۀ درون

 زادرونتوسعۀ خصوصيات 
 ۀتوسعیۀ نظر

 کنندهدگرگون
رشد نظریۀ 
 دوگانه

 وابستگینظریۀ 
 عۀتوسنظریۀ 

 قلمروي

 پاانسی  توسعه
 همگرایی همگرایی همگرایی همگرایی منابع

 ناهمگرایی ناهمگرایی ناهمگرایی همگرایی ناپذیریبخ 

 انباشت سرمایه

کارگیری به
 مازادها

 ناهمگرایی همگرایی همگرایی همگرایی

 ناهمگرایی همگرایی همگرایی همگرایی نوآوری

بازار منعطف 
 نیروی کار

 ناهمگرایی همگرایی همگرایی اییناهمگر

های خارجی صرفه
 ناشی از مقیاس

 همگرایی ناهمگرایی ناهمگرایی همگرایی سازمان تولید

رواب  
 ایمنطقه

 ناهمگرایی ناهمگرایی ناهمگرایی ناهمگرایی

 ناهمگرایی همگرایی ناهمگرایی ناهمگرایی بندیشبکه

 نهادیزمینۀ 
پذیری انعطاف

 نهادی
 ناهمگرایی همگرایی همگرایی یناهمگرای

 ناهمگرایی همگرایی همگرایی ناهمگرایی سازمان جامعه

 کن  مک ی

های وریآنو
 مک ی

 همگرایی ناهمگرایی ناهمگرایی ناهمگرایی

کنارل مک ی 
 توسعه

 همگرایی ناهمگرایی ناهمگرایی ناهمگرایی

 Ranis, 2004; Szirmai, 2005; Stimson et al., 2009 منبع: نگارنده بر مبناي:

در  یشده مطرح شد و بر مشارکت اجاماع مک ذ یاددر پاسخ به سه پرس   زادرون توسعۀ

 یذا بهبذود   یخود را تنها بر مبنا ۀتوسع یتوسعه راهبردها ین. امامرکز شدتوسعه  هایفرایند

صنعت و خدمات( قذرار نذداده و    ی،)کشاورز یاقاصاد مک  ۀگانسه یهابخ  یوربهره قایارت

رهگذر است که رفذاه جامعذه را    ینکند و از ایتوجه م یزتوسعه ن ینو هنجار یبه ابعاد فرهنگ

بذر   توسذعه  یرمسذ  روازایذن  .(Nordhaus, 2002 ; Stimson et al., 2009) دهذد یمذ  ی افذزا 

و  یاتهذا بذه خصوصذ   از آن یذک اسذت کذه هذر     یاعددم یرهایشام  مس یننو پارادایم یمبنا

، ق مذرو بذه مکذ     پذارادایم  یذن دارد. در ا یبسذاگ  یمک ذ  ۀجامعذ هذر اقاصذاد و    یهایتظرف

 یبذرا  یارزگکذار  ۀمثابذ  شذود، ب کذه بذه   ینمذ  قاطذال  یاقاصذاد  یهایتمنابع و فعال یریقرارگ
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 یدارا م ذی  ۀسذع تو منظذور  بذه شود که در آن کنشگران در سطح ق مرو و  یدر  م یدگرگون

 هساند. 1یاپو یکنشیانم

را  یاریاسذت و کنشذگران بسذ    2یعذد چندبُ یایذده زا پددرون توسعۀ ای،در سطح منطقه 

از  یبرخذوردار  یذ  دل انگاشذت بذه   یناز ا یقدق یفتعر ۀارائ. یردگیبه آن در برم یابیدسا یبرا

  یم تصذم  یهاوت در عرصهمافا ینظر یهایدگاهبا د ییدشوار است؛ اما آشنا ای یژگیو ینچن

 یاسذت. برخذ   یضذرور  یامذر  یم ذ  ذیرتکقق آن در سطح ز منظور بهپژوهانه و دان  3یساز

 (Esfahani, 2002; Easterly, 2001; Cooke, 2005;  Stimson et al., 2009) نظذران صاحب

 یرنذد؛ گیو برآمذد در نظذر مذ    فرایند، وردهافر یکزا را همچون درون توسعۀ ی،ا منطقه توسعۀ

 ۀتوسذع  ۀوردافذر بذا   یشارکنند، ب یم یگذار یهکار و سرما ی،زندگ ۀمنطقکه در  یافراد یژگیو

 ی شذرا  ی،توان بذه سذنج  سذطح اسذااندارد زنذدگ     یم زمینه ینا درمرتب  است.  4زادرون

بذا   یرمقذاد  یذن بهبذود ا  یذا  ی اشاره کرد. افزا یادر سطح منطقه یگذار یهرفاه و سرما ی،شی 

بذا   یشذار ب 5ییفضذا  ۀتوسع یزانرشود. برنامهیدر نظر گرفاه م یکسان یامنطقه یاصاداق رشد

 یذد، تول یهاساختیراز ز یبانیدنبال پشا سروکار دارند و به 6یاقهمنط یزادرون ۀتوسع فرایند

 یننگذرش چنذ   یذن ا یذار بذا اخا  (1994) یک ذی کار و بازارنذد. ب   یروین ی،انسان یۀسرما ۀتوسع

 یهذا سذازمان  یا یمک  یهاکه در آن حکومت یفرایند»دهد:  یانگاشت ارائه م نیاز ا یفیتعر

 یذر اشذایال درگ  یذا وکذار   کسذب  یهذا یذت فعال نگهداشت یا نگیخانبرا منظور بهمکور اجاماع

اسذت کذه    هاییفرایندبهبود  نگرش یندر ا یامنطقه یزادرون توسعۀ ی. هدف اص «شوند یم

مجذدد   یصو تخص گیرد میبه خود  ینهشک  به یعیو طب ینهادمنابع  یریکارگ بهآنها  توس 

 یبذر عوامذ  اقاصذاد    افذزون  یافتره ینا یار. با اخاپذیردیانجام م یشاریب یمداکاربا  7منابع

افذزوده   یامنطقه توسعۀ فرایندبه  یزن یگریعد دبُ ید،و تول یهسرما یرۀذخکار،  یرویهمچون ن

 ی،و اجامذاع  یفرهنگذ  یهاموضوع که ارزش یناست. ا 8یاجاماع یۀسرما یجشود و آن بسیم

                                                 
1. dynamic interaction 

2. multi-dimensional phenomenon 

3. decision making areas 

4. regional endogenous development product 

5. spatial development planners 

6. regional endogenous development process 

7. resource re- allocation 

8. social capital resources mobilization 



 145  در ایران ايزاي منطقهدرون چارچوب یکپارچۀ توسعۀ

 

   

 

رو  هدانان بذا مخالفذت روبذ   اقاصذاد  یدهد، همذواره از سذو  یرا شک  م یاقاصاد توسعۀساخاار 

را  یامنطقذه  یزادرون ۀتوسذع  ین،نذو  یانذداز رشد با مطرح کردن چشذم  یننو یۀنظرشد.  یم

 توسذعۀ  ییذرات مذرتب  بذا تی   ینذدگ ز یفیذت ک ی در نظر گرفت که به افذزا  یایدهپد عنوان به

کذه در  Porter,2003; Krugman,2005) ) یاقاصاد دانانیجیراف یاشاره دارد. برخ ایمنطقه

 یو اجذرا  یدهذ شذک   زمینذۀ هسذاند، در   یامنطقذه  یاقاصذاد  ۀتوسع ییفضا ایهبازتاب یپ

 فراینذد وسذعه بذا   مط ذوبِ ت  یِبرآمذدها  ینتطذابق بذ   یجادزا، ادرون توسعۀ یزیر برنامهراهبرد 

 یذت هذا و ماه یذداری توانذد بذا ناپا  یمذ  یدشذوار  یذن ا ؛دانندیدشوار م یبه آن را امر یابیدسا

 1زاکذه در آن عوامذ  بذرون    یطذی شود؛ مک یبترک یاجاماع ذاقاصادی ی مک ۀشونددگرگون

و  یسذاز   یمتصذم  فراینذد  یدهذ در شذک   یاکننذده یذین نقذ  تع  یننذو  یها یهمچون فناور

 یننذو  یهذا از انگاشذت  یدشذوار  ینمقاب ه با ا یکنند. برایم یفاا یامنطقه ۀتوسع یراهبردها

 اقاصذذاد یادگیرنذذده  همچذذون یانظذذران ع ذذوم منطقذذه   صذذاحب یشذذده از سذذو  مطذذرح

(Johnson,1994)، های نوآوریشبکه (cooke, 2003)، مکذان  یچسبندگ (Malecki, 2002) ،

 ,Baycan) دانذ  در سذطح منطقذه    یازسذ  ی، تجذار (Malecki, 2004) نذرم  یهاساختیرز

ن دزا و افذذزودرونۀ توسذذع یفدر بذذازتعر(Stough, 2014) ی زنذذدگ یهذذاو چرخذذه (2013

 اند.هآن، اسافاده کرد فرایندشده به یاد یها انگاشت

بذه  نیذز    یامنطقذه  یزادرون ۀتوسذع گذار بر انگاشت اثر ینظر یهارهیافتشناخت 

 شوند:می یانب صورت فشرده به ادامه کند که در میشناخت دقیق آن کمک 

ار روی عوام  رشد اقاصادی، بیش های اغ ب مدل :یکنئوکالس ینظر یدگاه: دنخست

منذابع طبیعذی در     پاانسذی  سذرمایه.  ذخیرۀ یعنی نیروی کار و ؛ کنند تولیدی تمرکز می

 مایهسذر ۀ ذخیذر از  یشود و اغ ب بخش عام  سوم در نظر گرفاه می عنوان بهبرخی موارد 

 یذا  یذک شذان   مرکذزی  ۀهسذا های رایج رشذد در   . مدل(Clark, 2000) شودیم مکسوب

گیری  را اندازه 2دادها توابع ارزش برون ینو ا گیرندیای از عوام  تولید را در بر م مجموعه

چذون سذرمایه و نیذروی کذار(.     )هم دهذد  و به هر یک از عوام  تولیدی امایاز می کند می

از طریذق   (K)رشذد، تذابعی از رشذد ذخیذرۀ سذرمایه      ۀ پایذ مذدل  در ( Y) رشد اقاصذادی 

                                                 
1. exogenous factors 

2. output value 
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هذا و   ها و سایر زیرساخت آالت، تجهیزات، جاده ها، ماشین گذاری نوین در کارخانه سرمایه

 صورت همزمان است؛ بنابراین:  یا رشد هر دو عام  به (L)نیروی کار ۀ عرضرشد 

(2)    ,  Y f K L 

توانذد بنذابر    های رشد اقاصادی است و می بسیاری از مدل ۀتپندب تابع تولید، ق  این

اخیذر آدر  و  مطالعذۀ  . داد آن، اشکال مافاوتی به خذود بگیذرد  و برون عوام  تولیدۀ رابط

 یذد تذابع تول  دادهای وندر به ترکیبِ 1کارآفرینیانگارۀ سرمایۀ که در آن  (2005) کای باخ

اجزا در رهیافت مربذوط بذه    ینکند. رواب  ب میافزوده شده است، این موضوع را تصدیق 

از هذر کذدام از آنهذا و    اسافادۀ کارامد  ۀنکوبه فراوانی نسبی هر یک از عوام ،  تابع تولید

 انذه پژوههذای ماذون دانذ     بسیاری از مباحثه .های اقاصادی بساگی دارد ترکیب فعالیت

پردازنذد.   ک  مذی  تابع تولید ، به چگونگی بهارین بازنماییایمنطقه رشد اقاصادیۀ دربار

اقاصذادی شذک     ۀتوسعهای رشد و  نظریه زمینۀهای مانوعی در  در طول زمان، رهیافت

اند. در همین  بندی شده صورت ای غیرفضایی ها در زمینه اند و بسیاری از این نظریه گرفاه

تکذام ی  اقاصاد  و نوین رشد ۀنظریهایی که تکت عنوان  ها و بکث ای از مدل دساه زمینه

کذه   ایشدند؛ نظریهرشد اقاصادی نئوکالسیک سنای نظریۀ گزینِ شوند، جای شناخاه می

 شک  گرفاه بود. (2000) مدل مشهور سولو یطور عمده بر مبنا به

ای اهمیت حیاتی دارند. آنها ساخاارها و  نهادها در هر جامعه :نهادگرا یاقاصاد یۀنظر: دوم

کنند. ماهیت نهادها و ساخاارهای نهادی  جامعه فراهم می ۀرادامندی برای  های قاعده سازمان

آن جامعذه و  ی اکذار و مذد  اکارتواند ت ثیرات بنیادین بذر چگذونگی کذارکرد     در یک جامعه می

زای  زا و بذرون  ای داشاه باشد. آنها همچنین نیروهذای درون  پذیری اقاصاد م ی و منطقه  رقابت

روایی و حکومت در سطح م ی و مناطق درون آن را ماهیت و ساخاار حکم، وابساه به مقیاس

( منطقذه ایالذت یذا   ، )همچذون مقیذاس م ذی    آنچه در سطح فضذایی  ؛ یعنیکنند بازنمایی می

عرصذۀ  )همچذون   ممکن است برای مقیاس دیگذری  ،شودزا مکسوب میعام  درون عنوان به

 عنذوان  بذه وامذ  نهذادی   هاست نهادهذا و ع  مدترو ازاینزا باشد. ی برونفرایندمک ی یا شهر( 

ای نقذ  حیذاتی    زای منطقذه  درون  توسذعۀ رشد و یند افراند که در  عوام ی در نظر گرفاه شده

                                                 
1. entrepreneurship capital 
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اقاصذادی    توسذعۀ  اقاصذادی، در ادبیذاتِ   توسذعۀ ایفا کرده و همانند ادبیات عمومی مرتب  بذا  

 ;Amin, 1995) ای بکذث شذده اسذت    طذور گسذارده   ایذن عوامذ  بذه    ۀدربذار ای نیذز   منطقه

Malecki,1998; Musyck, 2003) هذای مذرتب  بذا     گسذارده از موضذوع   ۀدامن. عوام  نهادی

دهند و نذه تنهذا بخذ  عمذومی، ب کذه بخذ         حکمروایی و حکومت را تکت پوش  قرار می

 انگارۀکنشگران و ساخاارهای مرتب  با اجاماعات همچون ،دولایغیرهای  خصوصی و سازمان

د. عوامذ   نذ ده اجاماع را نیز مدنظر قذرار مذی   ذخصوصی ذمعاصر یعنی شراکت بخ  عمومی

ها و اتکادهای مربوط به ترتیبات همکارانه  اجاماعی، شبکه ۀسرمایمفاهیمی همچون  ،یادشده

ها و مناطق در برابذر   بر قدرت تطبیق سازمان ینهادها ت ثیری چشمگیر .گیرند در بر مینیز را 

توانند ت ثیر مثبت یا منفی بر چگذونگی مذدیریت    میزا دارند. آنها  های تن  تیییرات و مکر 

، ب کذه  داردنتنهایی اهمیت  ماهیت و ساخاار نهادها به. باشندداشاه زا  اثرگذاری نیروهای برون

بینذی آن و مذدیریت ریسذک در دنیذای      ظرفیت نهادها برای تطبیق مناسب با تیییذر و پذی   

اینجذا اتصذال بذین رهبذری و نهادهذا       در .داردرقابای و همراه با عدم قطعیت فزاینده اهمیت 

بذر مبنذای    ای اقاصذادی منطقذه   ۀتوسعواضح است با تیییر جهت از ت کید بر  .دشو میآشکار 

ساخت، نگهداری و  ۀنکوکید بر  ای نهادی، تمنطقهتوسعۀ  سوی بههای رشد نئوکالسیک مدل

وام  نامکسوس همچون و عمدی اکارشام  « عوام  ارزشی»و ای  تقویت مزیت رقابای منطقه

 (.Stough,2014) انسانی و اجاماعی خواهد بودۀ سرمایکیفیت زندگی، 

منطقذه توسذعۀ  یکنئوکالسذ  یهایهنظر ی: بر مبنایامنطقه یناقاصاد نو ۀینظر: سوم

از عوامذ    ینذه به ۀاسذافاد مسا زم  یدارپا توسعۀمسامر و  یبه رشد اقاصاد یابیدسا ی،ا

اقاصذاد   ۀینظرنظران در صاحب یم برخ1990 ۀدهاواخر  از در سطح منطقه است. یدتول

رفذاه و   ی همراه افذزا  مسامر به یامنطقه یتوجه خود را به رشد اقاصاد یامنطقه یننو

د شذاخص مهذم وجذود دارد کذه از     چنذ  زمینذه  یذن معطذوف کردنذد. در ا   یزندگ یفیتک

 :یدآیشمار م به یهنظر ینا یاص  یها سازه

  و  یفنذ  ی،گذروه شذاغالن در مشذاغ  ع مذ     یذن ا یهذا شذاخص ر: بَذ دان  یهاشی

 شود.  یرا شام  م یخارج یممساق یگذار یهسرما
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 از  اینطقذه در سذطح م  یسذاخاار اقاصذاد   1باز بذودن  ۀدرجاقاصاد و رقابت:  یاییپو

 .یدآیشمار م به زمینه یندر ا یاص  یهاسنجه

 ۀکننذد یدتول یعها در صذنا  گروه به تعداد شی ینا یهافناورانه: شاخص ینوآور یتظرف 

پذژوه  و توسذعه و    ینذۀ زمدر  یگذاریهتعداد دانشمندان، پژوهشگران و سرما ی،فناور

 .(Miller, 2000) تعداد حق ثبت اخاراعات مربوط است

های مخا ذف، ایذن   ها و رهیافتاز نظریه ای زای منطقهدرون  توسعۀثیرپذیری  با توجه به ت

سذازان در    شذود تصذمیم   مذی کند و سذبب   یفی دقیق مقاومت میانگاشت در برابر پذیرش تعر

 هذای و رهیافذت  هذا زا با غف ت از انگاشذت درون توسعۀبه  یابیدسا منظور به یاسطوح منطقه

دنبذال   تنهذا بذه   کننذد و تالش  یرشد اقاصاد یقمردم از طر یمنافع برا یجادا منظور به ین،نو

 آثذار دنبذال کذاه    است که همزمذان بذه   یر حالد ینا اشند.ب یکردن عوام  اقاصاد یشینهب

 یذن از ا ییرهذا  منظذور  بذه  هسذاند.  یذز ن یو نهاد یعیاز مجاز منابع طب ی ب ندمدت مصرف ب

 یبنذد گونه یامنطقه یزادرون توسعۀ ییو چرا یسایدر  چ یبرا یچارچوب ۀارائو  یآشفاگ

 .  خواهد بودهگشا ار  2شده در جدول  ارائه

 اي زاي اقتصادي منطقه درون توسعۀبراي  2نوین یگاشتبسط چارچوب مدل ان

هذای   سازی و روش ای، مدلزایِ منطقهدرون توسعۀ 3رأیی در زمینۀ کاربستِ عم یِنبود هم

یاسای، سبب شده اسذت چذارچوب   س یها و چه در عرصه یآنچه در ماون نظر گیری اندازه

یادشذذده شذذک  نگیذذرد   منظذذور تکقذذق اهذذداف  بذذه 4ایانگاشذذای و عم یذذاتی یکپارچذذه 

(Ranis,2004)ای، با وجود افزای  آگذاهی نسذبت بذه ایذن     منطقه  های رایج توسعۀ . نظریه

هایی بساگی دارد که تنهذا از مقایسذۀ بذا سذایر      به شک  حیاتی به جنبه  موضوع که توسعه

انذد و از سذایر نیروهذای     شوند، بر تیییذرات کميذی تمرکذز کذرده     ها و مناطق در  می م ت

هذای مربذوط    واقعیت .(Vazquez-Barquero,2002)اند زا غف ت کردهدرون رساز توسعۀبسا

های توسعه بدون توجذه بذه نیروهذایی     دهند ت کید بر انگاشت ای نشان می منطقه  به توسعۀ

 کافی کنند، گیری آن ممانعت می شوند یا از شک  ای می منطقه که سبب رخ دادن توسعۀ

                                                 
1. openness 

2. new model conceptual framework 

3. practical practice 

4. integrated conceptual and operational framework 
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زایِ درون یذری توسذعۀ  گ فراینذد و انذدازه   یحتشذر  یکه بذرا  یمخا ف های یافترهنیست. 

 ( از1995یادشده را دارند. ایمبروسکیو ) یکاسا یمتعم یبرا یوجود دارد همگ ای منطقه

 پذار   ( و1995) گذی  کند؛ مک راهبردهایی برای دسایابی به خوداتکایی بیشار حمایت می

ایِ مبانذذی بذذر اتکذذاد  زای منطقذذهاقاصذذادیِ درون توسذذعۀاهبردهذذای پشذذایبانِ ر( 1996)

از نیاز بذه   (1990) پورترهای دیجیاال بودند.  ای شام  شبکه ساخاارهای درون و فرامنطقه

 کنذد. امذا اسایمسذون    های صنایع دفاع می ای بر مبنای رشد خوشه منطقه زایدرون توسعۀ

چوبی جهانشذمول بذرای تضذمین موفقیذت در     مذدل یذا چذار   باور است که بر این  (2006)

 هذای  یغ بذه بذر کاسذا    یبذرا ای وجود ندارد.  منطقهزای  دروناقاصادی  توسعۀدسایابی به 

بذه   ای زای منطقذه  درون توسذعۀ نیروهای بسارساز  ییبه شناسا رو ی پژوه  پ گفاه، ی پ

آنهذا در   یریکذارگ  مناسذبت بذه   یذزان با هدف سنج  م و نوین چارچوب انگاشایمیانجی 

در  نقشی است که رهبری و نهادهذا  ۀدربار نوینچارچوب انگاشای  پرداخاه است. ینسرزم

اقاصذادی    توسعۀ اهداف ب ندمدت ترین مهم از یکیکنند.  ای ایفا می منطقه اقاصادی  توسعۀ

کنذد.   را تضذمین مذی  زا درون  توسذعۀ است که دسایابی به فرایندی کردن  درونی ای منطقه

در برابذر رهیافذت    انه،کنشذگر راهبذردی   نیازمند رهیافت ۀتوسعر رابطه با د یندیفراچنین 

را  یابنذده  ییذر تی ی با شرا تطبیق 2خطرپذیریو ممکن ساخان آن است تا باواند  1واکنشی

 توسذعۀ و  کذارآفرینی  نظریۀ در چارچوب 3همراه کارآفرینی رهبری و نهادها به .مدیریت کند

عم کذرد   داشت و تقویتهای حیاتی در نگه نق   (High, 2002; Kurato, 1998)ایمنطقه

کنند. الباه پاانسی  منذابع منذاطق    ایفا می زادرون  توسعۀای و دسایابی به  اقاصادی منطقه

ای نسبت به شرای  بذازار عوامذ  حیذاتی دیگذری هسذاند کذه بذر         و تناسب اقاصاد منطقه

شام  کذارآفرینی و عوامذ  نهذادی     رهبری گذارند؛ اما ای ت ثیر می عم کرد اقاصادی منطقه

پاانسذی  منذابع و    کارگیریِبه ییِاکارو  مدیاکار ه کااست که ممکن است به افزای  یا 

ابذزار رهبذری قدرتمنذد منطقذه      شود. بر مبنای این انگاشت جذب آنها در بازار منجر ۀ نکو

 نخسذت:  انه باشد تا باوانذد مباکر بایدای،  منطقه  توسعۀبه جریان انداخان راهبرد  منظور به

کذه  را ینذدهایی  افرهذا و   برنامذه دوم:  ؛دکنای ترسیم  منطقه  توسعۀ ۀآینداندازی برای  چشم

                                                 
1. reactive approach 

2. risk 

3. entrepreneurship 
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و  1ای را فرابینذی  عم کذرد منطقذه  و سوم:  ؛به اجرا درآورد ،کنند تیییر نهادی را تسهی  می

مثبذت   یقنطقه برای تطبها ظرفیت و توانایی م اقدام . اینها را تعدی  کند راهبردها و برنامه

هذای   کارگیری صکیحِ پاانسی  و به 2با شرای  تیییریابنده، کسب تناسب الزم با شرای  بازار

زا درونپایذدار   توسذعۀ د و دسایابی بذه  کرعم  و تقویت نگهداشت منظور بهمنابع در منطقه 

را  (Maillat, 2001; OECD, 2000; Simmie,1997) یذادگیری منطقذۀ  نظریذۀ   در قالذب 

انگاشذت   .ای رقذابای شذناخاه شذود    منطقه عنوان بهمورد نظر  ۀمنطقتا کرد فراهم خواهند 

کذه تکذر  یذا توانذایی پاسذخگویی منطقذه بذه         استیادگیری بر مبنای این فرض  ۀمنطق

ها برای حفذ  مزیذت رقذابای از     کارگیری دان  و اندیشهبه ۀشیو ،های یادگیری زیرساخت

هذای   دهنذده  هذا و پذرورش   گنجینه عنوان بهاین مناطق  ی دارد.یادگیری بساگیند افرطریق 

هذا و  گری جریان دان ، اندیشذه  مربوط به تسهی  هاییانبن ۀمهیاکنندها و  دان  و اندیشه

شدن بذه منذابع مهذم     ای در حال تبدی  طور فزاینده د. این مناطق بهنکن یادگیری عم  می

خ ق دانذ  از طریذق    بنابراین. ساندشدن ه نوآوری و رشد اقاصادی و ابزاری برای جهانی

 زا پیذذدا کذذرده اسذذت  رشذذد درونۀ نظریذذ بنذذدیشذذک یذذادگیری جایگذذاهی مرکذذزی در  

(Stimson,2006) فهمید چگونه سیسام اقاصذادی   توان نمی. تنها با تک ی  یادگیری ممکن

 تواند به حیات خود ادامه دهد و توسعه یابد.   ای بساه می منطقه

 3ای پذذیری منطقذه   درون چارچوبِ انگاشایِ نوین، مکعبِ عم کذرد رقابذت  دیگر در نظریۀ 

تشریح چگذونگی حرکذت اقاصذاد     منظور بهبُعدی است که است. این نظریه، مدلِ انگاشایِ سه

(. ابعذاد  Stough,2009) به موقعیای بهینه پیشنهاد شده اسذت  4بهینه -منطقه از موقعیت زیر

در برابذر  کارامد رهبری ضعیف در برابر رهبری قوی؛ نهادهای ند از: ا این مکعب عبارتگانۀ  سه

؛پاانسی  ضعیف منابع در برابر پاانسی  قوی منابع و تناسب ضعیف بذازار در  ناکارامدنهادهای 

توان بعذد سذوم را بذه دو بخذ       تولید بعد چهارم مکعب، می منظور بهتناسب باالی بازار.  برابر

زمانی در اقاصذاد منطقذه، مکذانی در    نقطۀ تناسب بازار. هر های منابع و  تقسیم کرد: پاانسی 

بسذیار مانذوع خواهنذد بذود؛      چهذارم نظذر بُعذد   مخواهد داشت. مناطق از  مکعبحوزۀ درونِ 

                                                 
1. monitoring 

2. market fit 

3. regional competitiveness performance cube 

4. Sub - optimal 
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و همچنذین   1هایِ منذابع  پاانسی  بویژه این تنوع در ارتباط با میزان جذب، کیفیت و ترکیبه

دسایابی بذه   منظور به  نهادهایشانکارایی یع و پذیری صنا نسبت به شرای  موجود بازار، رقابت

های یادشده بر ظرفیت منطقه برای اسذافاده   سازگاری با شرای  بازار، قاب  طرح است. ویژگی

 چهذار گذارد. عم کرد منطقه در ارتباط با این  های بازار و تسهی  کارآفرینی ت ثیر می از فرصت

نین مسیر حرکت آن در طول زمان را تعیذین  زمانی و همچنقطۀ موقعیت منطقه در یک  ،بُعد

دلی  پویذایی بازارهذا و تقاضذای بذازار کذه خذود ناشذی از         به بُعد چهارم، مورددر خواهد کرد. 

عوام  درونی و بیرونی است، تعداد کمی از مناطق تناسب کامذ  بذا بذازار    تیییریابندۀ شرای  

کذردن  کارامذد  ح و تعدی  نهادهذا و  ای نیازمند تالش برای جر و اقاصاد منطقهداشت خواهند 

ها نیذز از طریذق کناذرل و     نگهداشت و تقویت تناسب بازار است؛ این اقدام منظور بهها  سازمان

و بنذابراین   زادرون توسذعۀ دسذایابی بذه    منظذور  بهپاانسی  منابع کارای و کارامد برداری  بهره

از طریذق  منطقه در طول زمذان کذه   ، مسیر حرکت روازاین. گیرد میمنابع انجام کردن پایدار 

حذال   هذای در  کذن   شذود، بذه میذان    نمای  فضای عم کرد آن در درون مکعب تعیذین مذی  

 .بساگی خواهد داشت دومو  اولیی دو بُعد او کارکارامدی گیری مابین  شک 

 ;Malecki,1998) ایمنطقذه  توسذعۀ نهذادی و  نظریذۀ  که وامدار  نظریهاین براساس 

Scott,1988) ،یاز نهادها و رهبری، ترکیب اجاماعی، ساخاار اقاصاد ناگزیرمنطقه  است 

ای در طذول  نکذو ویذژه   بذه  هاضوعاین موهمۀ  وشود  میفعالیت کارآفرینی ما ثر  ۀو درج

 ای واحذد از شذرای  و برآمذد    شذوند و مجموعذه   زمان با یکدیگر تعام  داشاه و درگیر می

هذایی کذه منذاطق    قطعیت واقعیت بر عدم و دگذارن ویژه در زمانی خاص را به نمای  می

گیذری  ها بر شک نامع ومیه  و برای کا کند ند، ت کید میا در دنیای معاصر با آن مواجه

2یامنطقذه  ینذوآور  یسامس ۀنظری کند.می ت کید (Fischer,2002) های نوآوریسیسام
 

(Cooke,2002)، هذا و  یافذت رهتکام   یم و در پ1990 ۀدهاست که از  یدیجد انگاشت

هذا  است که در آن بنگاه یسامیس یرندۀبرگشک  گرفاه و در یامنطقه توسعۀ یهایهنظر

 یو همجذوار  یاجامذاع  یذدۀ تن رواب  درهم یجهو در نا رندداتعام   یا منطقه یگرانبا باز

 یارتقذا  یدر پ و یابندیم دست یو نوآور 3یتعام  یادگیریبه  یا منطقهبا عناصر  ییفضا

                                                 
1. mix of resource endowments 

2. regional innovative system theory 

3. regional innovative system theory 
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در   بذر  تالش رسانند.یم یاریتوسعه در مناطق  یاییها، به پوبنگاه ینوآور یاهیتظرف

رهگذر باذوان   یناست تا از ا یاو منطقه یسطوح م  ینب یو فرهنگ یاقاصاد یهاتفاوت

و مطالعذات   ییذرات تی یذن ا در پذی  برداشت. یانرا از م یا منطقه توسعۀ یرو ی موانع پ

 یهذا یسذام س ییهمچون برپذا  یدیجد یهایافتره ی،امنطقه توسعۀ ینۀزمگسارده در 

1یامنطقذذه درون یهذذاشذذبکهو  ینذذوآور
  (Gossling,2007)  .درون  در شذذک  گرفذذت

 توسذعۀ  یذدی و ک  یمکذور اصذ    عنذوان  بذه  یدان  و نذوآور  ی،امنطقهدرون یها یسامس

 ۀقذ منط یبذه معنذا   یافذت، ره یندر ا یامنطقه ینوآور سیسام مطرح شده است.زا درون

 یهذا یبنذد و شذبکه  یدهتندرهم ییطدر مک یصنعا یهااست که در آن بنگاه یاییجیراف

 بذازیگران  تعامذ  دارنذد.   یامنطقذه  یگرانبذاز  یرو سذا  یکذدیگر با  یچیدهو پ یافاهسازمان

 یصنعا یها بنگاه ی،بخ  عموم یشام  نهادها ی،نوآور یهایسامدر درون س یامنطقه

 یذن ا یافذت ره یذن در ا یاص  یهااز موضوع یکی .است یالآموزش ع یهامؤسسه و یبرق

 ینب که به رواب  ب یست،ن یبنگاه یمنطقه، موضوع یکدر  ینوآور یهایتاست که ظرف

در  یشذود. دانذ  و نذوآور   یمربوط مذ  یاییجیراف ی مک یکدر  یگرانباز یرها و سابنگاه

 یدگیتنو درهم یا  شبکهشود و روابیم یت ق یامنطقهدرون یزا موضوعدرون یافایره

تخصصی نظریۀ  .دارندبرجساه  یدر منطقه نقش یو نوآور یادگیری هایفراینددر  یاجاماع

 بنظری دیگذر در درون چذارچو  ، رویکرد (Liang,2004; Traistaru,2002)اي  منطقهشدن 

 یذدۀ پد یذری گشذک   یو چگونگ یحتشر ینۀزمموجود در  یها یهنظر ؛است انگاشایِ نوین

 یذۀ نظر یذا  یسنا یها یهگروه از نظر دودر  یامنطقه یابیو تخصص یعصنا ییفضا تمرکز

 یذۀ نظر .ندهسذا  یقاب  بررسذ  2یننو یاقاصاد یایمرتب  با جیراف یهایهو نظر یککالس

کشذور در   یاآن هر منطقه  یکه بر مبنا استحوزه  ینها در ایهنظر یناز نخسا یککالس

 شذود. یمذ  یدارد، تخصصذ  ینسذب  یذت مز ی،فناور یاه یکه براساس برتر ییکاالها یدتول

 یعذی، طب یهذا منذاطق در موهبذت   یاست که با توجه به نذابرابر  ینا مذکور یۀنظرفرض 

کذار و   یذروی ن یور بهذره گوناگون، تفاوت در  یعمناطق و صنا ینسب یهایتتفاوت در مز

 یامنطقذه  یتخصصذ  یالگذو  ۀکننذد  یینو تع یامنطقه ینرواب  و مبادالت ب یۀپا ی،فناور

                                                 
1. interactive learning 

2. new economic geography 
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 یذان ب منظذور  بذه ( Porter,1998; Feldman,2000) یننو یاقاصاد یایجیراف یۀنظر است.

 ۀدهذ در طذول   یسذنا  یهذا یهنظر ی و در تکم یصنعا ینو ب یصنعا تجارت درون یدۀپد

ها یتکند که فعالیفرض م یافتره ینا اند.یافاهمورد توجه قرار گرفاه و توسعه م 1980

 ،داشذاه باشذند   یدسارسذ  یکه به بازار مناسب یدر مناطق یاس،به مق بازگشت ی با افزا

 یجتدر به ی شرا یندر ا .یرندگیفاص ه م یرامونیشوند و از مناطق دور و پیم یبندخوشه

تخصذص   یقب ذ  یو الگذو  گیذرد  مذی بذه خذود    یاشک  خوشذه  یامنطقه یساخاار صنعا

 1هذای صذنعای  خوشهنظریۀ ت کید بر پیوندهای فضایی با نظریۀ  کند.یم ییرتی یامنطقه

 عنذوان  بذه  ییفضذا  یونذدهای انگاشذت پ  یبذر مبنذا   .استقاب  تبیین زمینه نیز در همین 

 وپذورتر شذک  گرفذت     یصذنعا  یهذا خوشه یۀنظر ین،نو یامنطقه توسعۀکار یرِز یشۀاند

 یذه نظر ایذن  .مطرح شد ینها و تجارت نوشرکت یو نوآور یادگیری یننو ینۀزم عنوان به

 یذروی شذام  ن  ،یعام  ی : شرانخست؛ دارد یشهرچهار مجموعه از عوام   یاندر رواب  م

 ی شذرا  ،ای؛ دوممنطقذه  توسعۀ یبرا یازمورد ن یها  ساختیرو ز یکار ماهر، منابع، فناور

: چهذارم  و یبانپشذا  یعصذنا  ،؛ سذوم کنذد  یم یینرا تع یا منطقه توسعۀ یتتقاضا که ماه

 یجذاد، هذا ا کذه چگونذه شذرکت    منطقهحاکم بر  یتوضع و و رقابت بنگاه، ساخاار راهبرد

اهمیت و  ۀگیری میزان مناسبت و درج در ادامه به اندازه شوند.یم یریتو مد یسازمانده

ی توسذعۀ نیروهذای بسارسذاز    عنذوان  بذه هذای نظذری،    یک از ایذن دیذدگاه   اثرگذاری هر

 ای پرداخاه خواهد شد.زای منطقه درون

 وردپژوهی منتخبم ۀسطح و گستر

اناخذاب   یذ  اسذت. دل  یذران ا« یاساان یهامنطقه»پژوه  ینا یشده برا در نظر گرفاه سطح

بذر عوامذ     یذد بذا ت ک  «زا درون توسذعۀ »انگاشذت   ؛نخست است: یگساره سه موضوع اص  ینا

 یتذر یعوس ۀمجموعکند تا  یرا فراهم م یمرتب  با توسعه، بسار یرونیِدر برابر عوام  ب یدرون

 عنذذوان بذذه یاجامذذاع یۀسذذرماو  یرهبذذر یذذادگیری،شذذام   ینهذذاد یاقاصذذاد یرهذذایز مایا

 یذن کار ایرِز یشۀانددر نظر گرفاه شود.  یامنطقه توسعۀبه  یابیدسا یبرا یاص  یدادها درون

 توسذعۀ کذردن رشذد و    یذدار پا منظذور  بذه در سذطح منطقذه    یذد عوام  تول یخانبرانگ یف،تعر

                                                 
1. industrial clusters 
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فراتذر   یاسذی شده در مقیادرو انگاشت  یناست. ازا یدرون یروهاین یقاز طر یامنطقه یاقاصاد

مربوط خواهذد  نذا  ی،انطقذه توسعه در سذطح م  یانگاشان عوام  درون یدهناد ی دل از منطقه به

 یامنطقذه  یزا درون توسذعۀ  ینذۀ زمدر  گرفاذه  انجذام  یاز مطالعات تجرب یاریدر بس ؛دوم شد.

 ;Stough, 2009) اناخاب شذده اسذت   یموردپژوه ینق مرو مکا عنوان به یشهر یهامجموعه

Stimson, 2006)مواجذه اسذت: نخسذت آنکذه      یذد بذا دو ق  یراندر ا یاسمق یناما مناسبت ا ؛

 یادهذا هشده همذراه بذا ن   یینمرز تع یشود که دارایاطالق م ییبه واحد فضا یشهر ۀمجموع

  یژگذی و ایذن  فاقذد  یشذهر  یهامجموعه یرانآن باشد و در ا ۀادار یبرا یژهو یو قانون یاسیس

 اسذت.  یذاس مق یذن در ا یذاز مذورد ن  ی ذی تک  یهذا  داده یدوم مربوط به گذردآور  یدق ؛هساند

 توسذعۀ و  ییفضذا  توسعۀدر بسار  یامنطقه یزادرون توسعۀ ینب یزدر  تما، ین چال سوم

 یهذا یذده مشابه با پد یایدهپد یامنطقه یزادرون توسعۀنخست،  یتاست. در وضع یاقاصاد

در  یذن مافاوت است؛ ا یزن یدهپد ینبا ا یاروییبرخورد و رو یو سازوکارها یستاقاصاد کالن ن

بذه لکذاظ    یاتمرکذز منطقذه   یذا  یاتعذادل منطقذه   چون عذدم هم ییهایدهپد کهاست  یحال

رشذد در   یذان م ۀرابطذ برنذد و   یاقاصاد کالن بهره مذ  یهایهاز نظر یو نظر یچارچوب انگاشا

؛ اما تمرکز صرف بر اقاصاد کذالن و غف ذت از   کنند می یرا بررس یارکز منطقهو تم یسطح م 

 یزادرون توسذعۀ شذود   یمذ سذبب   ییفضذا  توسذعۀ  یزانربرنامه یعم کرد ۀگسارو  یاراتاخا

 عنذوان  بذه  یشود. در نظذر گذرفان منذاطق اسذاان    در نظر گرفاه  یاقاصاد یایدهپد ،یامنطقه

در ق مرو مباحذث  « زادرون توسعۀ» نشان از توجه به انگاشتمقاله،  یندر ا یسطح موردپژوه

 .دارد یمکان

 روش پژوهش

 توسذعۀ  (Vazquez-Barquero, 2002; Stough, 2009) یذزی رنظذران برنامذه  صاحب برخی

و هذم   فراینذد  یذک  عنوان بهرا هم  دانند و آنیم یعدچندبُ یایدهرا پد یامنطقه یزادرون

و از  یذرد گیرا دربرمذ  یاریکذه کنشذگران بسذ    یچندبعد یایدهپد یرند؛گیدر نظر م برآمد

 یهمگان که ابعاد کم یرشگون و مورد پذمه یفتعر ۀ. ارائیردپذیم یراز عوام  ت ث یاریبس

 ییشناسذا  یذف، تعر ۀارائذ در  یاست. با وجود دشذوار  دشوار یرد،گرا دربر یدهپد ینا یفیو ک

 توسذعۀ  یمذدل نظذر  »ینگذام در تذدو   یننخسا ازدرون توسعۀمکر  و بسارساز  یروهاین
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شده یاد یروهاین ین اثرگذاریزاو م یتاهم یبضر یاست. بررس «یرانا یامنطقه یزادرون

 یوسذاار رسذد. پ ینظذر مذ   به یگام نخست ضرور یمودنگر در پمداخ ه یرهایو توجه به مای

وجذود   یا منطقذه  یزانودر توسذعۀ اثرگذار بذر   یرهایمای ییشناسا یبرا یاگسارده ینظر

و  السیکنئوک یارشد منطقه یۀنظر یبر مبنا یاقاصاد توسعۀهمچون  ییهایهدارد که نظر

 یذد زا ت کدرون هایفراینذد بذر عوامذ  و    یشارکه ب را یننو ینظر یهایافتمدل سولو و ره

. روش داردتمرکذز   یامنطقه توسعۀ یننو یهایافتپژوه  بر ره ینشود. ایشام  م ،دارند

 یزادرون توسذعۀ مکذر    یروهایاز ن یکهر  یریِکارگ سنج  مناسبت به یکاررفاه برا هب

شذک    ینتذر  یروش در ک ذ  یناست. ا یمعادالت ساخاار یمدلساز یشده بر مبنا ییشناسا

کنذد  یمشخص م یریگاست. مدل اندازه یو مدل ساخاار یریگ اندازهبخ  مدل  دو یدارا

آشذکار   یاقاب  مشاهده  یرهایبر حسب مای یفرض یهازهسا یاپنهان  یرهایکه چگونه مای

 ۀرابطشام   یریگ اندازه مدل است؟ چقدرآنها  ییو اعابار و روا یردگ یممورد سنج  قرار 

دانسذت. مذدل    ییذدی ت  یعام  ی توان آن را معادل تک  یهاست و مبا شاخص یرهامای ینب

بذه پژوهشذگر    یعادالت ساخاارم یو مدلساز یرهاستمای ینب یشام  رواب  ع  یساخاار

 .  کند یسازیهشب یکپارچه یآشکار و پنهان را در چارچوب یرهایدهد تا مای یاجازه م

 ینبذ  یاثبذات وجذود روابذ  سذبب     ی،و سذاخاار  یذری گمذدل انذدازه   یبنذد از شک  پی 

 یبسذاگ هم یباست. سنج  ضذر  یضرور یوساگیاص  پ ینهان و آشکار بر مبنا یرهایمای

شده است و آزمذون روابذ    یاد یرهایمای یگذاراثر یزانم بیانگرق  با وابساه، مسا یرهایمای

   شود.یم یدهنام یزن یسبب

زاي درون توسکعۀ شناسایی متغيرهاي نهان و آشککار مکرتبط بکا نيروهکاي محکر       

 اثرگذاري آنها   ضریب تعيينو  اي منطقه

ری بذ عوامذ  نهذادی و ره   بر اهمیتکید  تای، با اقاصادی منطقه توسعۀهای نوین نظریه

هذا  انذد. بذر مبنذای ایذن نظریذه     ای پیشذنهاد داده منطقذه  توسعۀچارچوب نوینی را برای 

رهبذریِ   پایدار منجر شذود، از طریذق   توسعۀای که به زایِ منطقهدرون توسعۀنگهداشتِ 

پذذیرش   منظذور  بذه ؛ رهبری که به تیییر و جرح و تعدی  نهادهذا  دگیر میانجام مدی اکار

اقاصذادی خذو گرفاذه باشذد تذا باوانذد بذا          توسذعۀ هذای   و زیرساختیندها افراخاارها، س

پاانسی  منذابع را   ۀبهینبینی، مصرفِ  و آنها را پی  شود هایِ تیییریابنده مواجهوضعیت
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بازار و دسایابی به  ۀبالقوهایِ کام  از ظرفیت ۀاسافادتسهی  و در نهایت به صنایع برای 

زای درون توسذعۀ های مذرتب  بذا   . با توجه به مرور ماون و نظریهکند تناسب بازار کمک 

بنذدی  صورت زیر فرمول ی بهینانگاشای نو چارچوب ای در بندِ چهارمِ این پژوه ،منطقه

 :شود می

(3)         ,  ,  RED f REM Mediated by L I E 

در  ای اسذت کذه   مرتبذه  (RED) ایاقاصادیِ منطقه توسعۀفرایند در مدل یادشده، برآمد 

کند و در نهایذت   کارآفرینی را بازنمایی می ویابد  میپذیری دست  آن منطقه به عم کرد رقابت

ماییر وابساه در مذدل   عنوان به. وضعیت مربوط به برآمد یادشده یابد میزا تکقق درون توسعۀ

نذابع  ای از ماییرهایِ مساق  و مرتب  با پاانسذی  م  ای به مجموعه شود؛ وابساه باال تعریف می

کذن    . ماییرهذای مسذاق  نیذز از طریذق میذان     (REM) منطقه و تناسب آن با شرای  بذازار 

کذه ممکذن اسذت     (I) و نهادهذا  (L) شذام  رهبذری  کننذده   دخالذت ای از ماییرهای  مجموعه

د. نذ توانند نق  میانجی را ایفا کن کنند، می  را تسهی ، تشویق یا حای سرکوب (E) کارآفرینی

هذای   کذن   میذان و مطابق با اثر مساقیم و غیرمساقیم  انگاشایبه شک  مدل نوین   چارچوب

دهذد   مذی نشان  1گر نشان داده شده است. شک   بین ماییرهای مساق  و ماییرهای مداخ ه

توسذعه و  یابی آنها در طول زمذان، ماهیذت    که رواب  بینابینیِ پویا و چگونگی عم کرد و شک 

 زیذر روابذ  کذه در شذک      یین ویژگیِ پویاییِ حیذات عم کرد منطقه را شک  خواهد بخشید. ا

 منظذور  بذه  (L,I,E) کننذده  اثرگذاریِ ماقاب  ماییرهایِ مداخ هنکوۀ ترسیم شده است، بیانگر 

هذای منذابع منطقذه و کسذب      پاانسذی  کذارای  و کارامذد   اسذافادۀ ایجاد کاتالیزورهایی بذرای  

ماییذر پنهذان وابسذاه در     ،ایطقذه زای مندرون توسعۀدر این پژوه  های بازار است.  فرصت

ماییذر آشذکار    عنذوان  بذه که در بعضی از مطالعات تجربی از آن  نظر گرفاه شده است؛ درحالی

. دلی  این اناخذاب،  (Amin,1995; Clark, 2000;Stimson, 2006) وابساه نام برده شده است

 ق مذروی ب  با ساماندهی های مرتریزی فضایی توسعه با سایر اناظامتوجه به تمایز بین برنامه

ریذزی فضذایی از طریذق    اقاصادی همچون ع م اقاصذاد و جیرافیذای اقاصذادی اسذت. برنامذه     

هذای  ایجاد هماهنگی یا یکپارچه ساخان ابعاد مخا ف سیاسذت  یراهبردهای ق مرومکور در پ

 گزیند. برمیرا نگر رهیافای یکپارچه ه،توسع زمینۀبخشی است و در 
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 ايمنطقه زايدرون توسعۀدلی نوین براي مچارچوب . 1 شکل

هذای  عمذ  نظریذه  حذوزۀ  ریذزی فضذایی و تمذایز آن بذا     عمذ  برنامذه  حذوزۀ  با توجه به  

، باید هم به تعاریف مرتب  با رشد اقاصادی همچون نرخ اشذایال و هذم ماهیذت و    ق مرویفرا

هذای  شذی   های شی ی و حرکت به سمت کیفیت رشد اقاصادی همچون تیییرات سهم گروه

 ,Audretsch)شذود  نیازمند مهارت و سطح آموزش باال در جهت نوآوری و کارآفرینی توجذه  

2004; Bardhan, 2006)  ای منطقذه زای  درون توسذعۀ  زمینذۀ . با پذیرش چنین رهیذافای در ،

شذی ی و توانذایی تولیذد نذرخ اشذایال بذاالتر بیذانگر        عمذدۀ  هذای  مفهوم تیییر سهم در گروه

بهینه از منابع و تولید ارزش افزوده بیشار در منطقه است. بذا توجذه بذه سذنج       برداری بهره

شذی ی و تذوان تولیذد نذرخ     عمذدۀ  هذای  یر سهم در گروهیدو ماییر تی بینضریب همبساگی 

از سذوی   (Stough, 2009; Bartelsman, 2000) ایزای منطقذه درون توسذعۀ اشایال باالتر و 

تقریب مناسبی از ماییر پنهذان   گفتتوان ن این ضریب، میبرخی مطالعات تجربی و قوی بود

زای درون توسذعۀ رای سذنج   دهد. نخسذاین ماییذر پنهذان مسذاق  بذ     دست می وابساه به

انذدازۀ  ای، موهبت منابع است. این ماییر پنهان شذام  ماییرهذای آشذکاری همچذون     منطقه

 ,Stimson) انه اسذت جمعیت، نرخ رشد جمعیت، نرخ بیکاری، سطوح آمذوزش و درآمذد سذر   

سذازی آن بذا سذایر ماییرهذا از لگذاریام آن      همسذان  منظذور  بذه ارتباط با جمعیت  . در(2006

انسذانی بذر   سذرمایۀ  آثار زا و بررسی نیروی کار بر رشد درونت ثیر دلی   اسافاده شده است. به
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شذده  ترتیب ماییرهای نرخ بیکاری و سذطوح آموزشذی بذه مذدل افذزوده       بهای  منطقه توسعۀ

گیذری سذطح درآمذدی بذر رشذد      انذدازه  منظور بهخانوار نیز سرانۀ است. آمار مربوط به درآمد 

ماهیذت سذاخاار اقاصذادی منطقذه،      مذورد در  اقاصادی منطقه مورد توجه قرار گرفاه اسذت. 

هذای   برای نمای  وضذعیت پذراکن  و میذزان نذابرابری تولیذد در قسذمت      « ضریب جینی»از

آمذار تفصذی ی    اسافاده شذده اسذت.   ،(Liang, 2004) شدن استتخصصی بیانگر مخا ف که 

اشایال مرتب  با این ماییر در فهرست نشریات درگاه الکارونیکذی مرکذز آمذار ایذران مذال       

ای بذودن و  . ضریب مکانی نیذز تقریذب مناسذبی از پایذه    )پیوست نخست( مکاسبه بوده است

در  .(Vogiatzoglou, 2006) دهذد میدست  به ایمنطقه اقاصادیهای  فعالیتمیزان صادرات 

در مذورد افذزای     (1995) خبنذدی رایذ  مفهوم ماهیت ساخاار اشایال منطقذه، از گونذه   زمینۀ

برداری بهینه از منابع اسافاده شذده  افزای  توانایی منطقه برای بهره ای و پذیری منطقهرقابت

مشذاغ  مذرتب    ، نخستشی ی شناسایی شده است:گروه عمدۀ سه گروه زمینه است. در این 

، و گذروه سذوم   ؛هذای خذدماتی   مشذاغ  مذرتب  فعالیذت   ، گروه دوم؛ با خدمات تولیدی عادی

دیذده   . مشاغ  گروه اول و دوم، به نیروی انسذانی مذاهر و آمذوزش   1خدمات تک ی ی و نمادین

شذود.   نیاز ندارند و شام  مشاغ ی همچون کارگران ساده و کارمندان امور اداری و دفاری مذی 

هذای ذهنذی بذوده و نیازمنذد مهذارت و سذطوح بذاالی        سوم بر مبنذای فعالیذت  گونۀ مشاغ  

شذود.  رتبذه و مذدیران را شذام  مذی     ند و مواردی همچون قانونگذاری و مقامات عالیا آموزشی

 منظذور  بذه شذی ی  عمذدۀ  هذای  مرکز آمار ایران در چارچوب گروه بندی مشاغ  از سویطبقه

ماییرهذای اقاصذاد    مذورد و مسکن معیار عم  بوده است. در  انجام سرشماری عمومی نفوس

هذای  هذای مک ذی در چذارچوب سذازمان    توان به اهمیت همیاری گروهی میغیرسنای و نهاد

هذای  گیذری  های همبساه اشاره کرد. همچنین عوام  نهادی جهتانگیخاگیدولای و خودغیر

گرفاذذه از ایذذن مسذذیر بذذه  اجامذذاعی شذذک سذذرمایۀ و دهنذذد  مذذیاقاصذذادی منطقذذه را تیییذذر 

 رساند. میهای مبادله یاری  های فزاینده به اقاصاد منطقه از طریق کاه  هزینه بازدهی
 

                                                 
1. symbolic and analytic 
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هذای آنهذا بذر حسذب     های غیردولای و شعبهناایج آمارگیری از سازمانزمینه در این 

هذای مبادلذه در ایذران مرکذز     جیرافیایی فعالیت و اساان، گزارش تک ی  هزینهمکدودۀ 

از سوی بانک مرکذزی  مناشرشده های م ی های مج س شورای اسالمی و حسابپژوه 

های سیاسای شذام  اهذداف   قدرت رهبری مک ی بر اناخاب مبنای مکاسبات بوده است.

ای مذرتب  اسذت.   و با ساخاار اقاصذادی منطقذه  گذارد  میب ندمدت و تعهدات آتی ت ثیر 

ای را منطقذه  توسعۀای بزرگِ مساقر در منطقه که نق  هدایت و رهبری هتعداد شرکت

شذد  و سذبب اففذت یذا ر   دارنذد  بر منابع انسانی و طبیعی منطقذه کناذرل    ،بر عهده دارند

این شذرکت  1شدگیحک .(Stough,2014;Stimson,2006) شوند اقاصادی در منطقه می

 توسذعۀ تواند داد آن میست که برونا  ایسویهدورابطۀ ر اقاصادی به معنایِ ها در ساخاا

شذرکت   چهارصذد بنذدی  ناذایج رتبذه  خالصذۀ  از زمینه ای باشد. در این زای منطقهدرون

، اسافاده شده است. زایی ارزش بازار بوده استبر مبنای باالترین اشایال که بزرگ کشور

مکاسذبه   1389از سوی سازمان مدیریت صنعای براساس اطالعات سذال مذالی    این آمار

 بیذانگر آفرینی و نذوآوری، مذروری بذر ماذون موجذود      مفهذوم کذار   مذورد اسذت. در   شده

گذذاری  هذای دانشذی یذا سذرمایه    گذاریدادهایی همچون میزان سرمایهکارگیری درون به

هذای   بنگذاه کذارآفرینی   زمینۀ. همچنین در (Belderbos,2011)است بسارساز نوآفرینی 

نذد؛ در  ا حذایز اهمیذت  ، ق  کارآفرینی در اقاصاد منطقهدلی  ایفای ن کوچک و ماوس  به

بخ  صذنعت  افزودۀ و توزیع ارزش وکارهای مرکز آمار ایران  بندی کسب طبقهزمینه این 

  مال  عم  بوده است.کارگاه بانک مرکزی،  ۀاندازبر حسب 

)جذدول   یامنطقذه  یزادرون توسعۀمکر  و بسارساز  یروهاین یسازیهپس از نما

 ۀدهنذد شذک   یممفذاه  یاثرگذذار  یبضر یبررس مساق ،آشکار  یرهایمای عنوان به (3

 یهمبسذاگ  یبو سنج  ضذر  یوابساه به روش آزمون سبب یرشده بر ماییاد یروهاین

 یاثرگذذار  یذق ان دقیذز نامع وم بذودن م  ی دل . در ادامه به(4)جدول  است یآنها ضرور

پنهذان   یرهذای مای بذین  یخطذ هذم  ۀرابطوابساه و آزمون  یرمساق  بر مای یرهایمای

 اسذافاده  یسذاخاار  پژوه  به روش معادالت یو ساخاار یریگ ل اندازهداز م ،مساق 

 یهمبسذاگ  یبضذر  یاست که جمع جبذر  اینروش  ینا یریکارگبه دلی  خواهد شد.

                                                 
1. embeddedness 
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وابسذاه   یربر مای یاثرگذار یقدق یزانپنهان مساق ، م اییرهایم ۀدهندشک  یممفاه

گیذری و  ترین شذک  دارای دو بخذ  مذدل انذدازه     این روش در ک ی .دهدیرا نشان نم

کند که چگونه ماییرهای پنهان یذا  گیری مشخص میمدل ساخااری است. مدل اندازه

و اعابار و  شود میهای فرضی بر حسب ماییرهای قاب  مشاهده یا آشکار سنج  سازه

هاسذت و  یرها با شاخصبین مای ۀرابطگیری شام   است؟ مدل اندازه چقدرروایی آنها 

توان آن را معادل تک ی  عام ی ت ییدی دانست. مدل ساخااری شام  روابذ  ع ذی    می

دهذد تذا    بین ماییرهاست و مدلسذازی معذادالت سذاخااری بذه پژوهشذگر اجذازه مذی       

بندی . پی  از شک دکنسازی ماییرهای آشکار و پنهان را در چارچوبی یکپارچه شبیه

خااری، اثبات وجود رواب  سببی بین ماییرهای نهان و آشکار بر گیری و سامدل اندازه

سذنج  ضذریب همبسذاگی     .(1388 )کالناری،مبنای اص  پیوساگی ضذروری اسذت.  

میزان اثرگذاری ماییرهای یادشده است و آزمذون  انگر بیماییرهای مساق  با وابساه، 

 پاسخگویی به منظور بهرو بر آن است تا پژوه  پی  شود.رواب  سببی نیز نامیده می

، منذاطق ایذران  ای در بسار زای منطقهروند توسعۀپرس  کالن چگونگی دسایابی به 

زای خاص مناطق ایذران بپذردازد. در   درون توسعۀفضایی  توسعۀبه تدوین مدل نظری 

اقادهذای  نتوجذه بذه ا  ذذ  نخسذت  :سذت هگشااد زیذر  ر اردر نظر گذرفان مذو   فراینداین 

هذای  ای و توجه به بسذار و ویژگذی  منطقه توسعۀریخت در هم تگرفاه از رهیاف صورت

ناپذیری کاربرد امکان ،ایزای منطقهدرون توسعۀای کشور در پیشنهاد چارچوب زمینه

راهکارهذذای  سذذودمندی و کذذاربرد یکسذذان  در زمینذذۀیکسذذان و همچنذذین تردیذذد  

ت که مورد توجذه و  بسارها از موضوعاتی اس ۀک یشده در ماون مخا ف برای  شناسایی

ای بذا  زای منطقذه ِدرون توسذعۀ پیشنهاد چارچوب دوم ذ  قرار دارد؛ پژوه  این کید  ت

مسذاقیم و غیرمسذاقیم    آثذار در نظذر گذرفان   ؛ سوم ذ  ویژگی دربرگیرندگی و جامعیت

ها: ایذن  خطیای و ضرورت رفع همزای منطقهدرون توسعۀنیروهای مکر  و بسارساز 

گذر و ترسذیم روابذ  مشذخص در قالذب      سایی ماییرهای میذانجی موضوع از طریق شنا

درست بودن مذدل و بذرازش    یبررس یبرا پذیر خواهد شد.نمودار تک ی  مسیر، امکان

 یکا یمخا ف برازندگ یها از شاخص ی،همبساگ یبحاص  از سنج  ضر یجآن با ناا

، (IFI) هینذد فزا یشذاخص برازنذدگ   (RMR) مجذذور پسذماندها   یذانگین ، م(λ2) اسکوئر
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دوم بذرآورد   یشذۀ رو  (GFI) انطبذاق  یذزان م شذاخص ، (IFI) یقیتطب برازندگیشاخص 

 یمعذادالت سذاخاار   یابی اناخاب مدل اسافاده شد. (RMSEA) یبتقر یخطا یانسوار

 ۀچندگانذ در مواجهذه بذا روابذ     یذن شذیوه   ا ،نخست است: ی پژوه  به دو دل یندر ا

 ،دوم؛ اسذت  یذز ن یآمذار  اییکذار  یه دارادهد کذ  یدست م به یمیهمزمان، روش مساق

 یذ  جانبه سبب شده که پذژوه  از تک   طور همه رواب  به یابیدر ارز یوهش ینا ییتوانا

تذر و  تذا نگذرش مذنظم    شذده اناقال  سبب  ین. ایابداناقال  ییدیت  ی به تک  یاکاشاف

 یممفذاه  یهمبسذاگ  یبضذر  سذنج   .(Hair,2010) شود یداردها پاز موضوع یتریک 

در جذدول   05/0 یمساق  پنهان با وابساه در سطح معنذادار  یرهایمای ۀدهند ی تشک

 عوامذ  نهذادی  و  انسانیسرمایۀ  ۀمکرک یرویدو ن یمو مساق یدشد یاثرگذارانگر بی 3

 است. یامنطقه یزادرون توسعۀبر 

 يامنطقه يزادرون توسعۀمستقل پنهان بر  يرهايمتغ يريگمدل اندازه

زا بذا  درون توسذعۀ عوامذ  مذؤثر بذر     یذری گآمده از برآورد مذدل انذدازه   دست هب یها یافاه

آورده  4و جدول  2در شک   ییدیت  یعام  ی تک  یقاز طر AMOS20 افزار اسافاده از نرم

 شده است.

 یمخا ذف برازنذدگ   یها آزمون برازش مدل و شاخص ۀپژوه  دربار یجتوجه به ناا با

 بود. یقاب  قبول ، برازش مدل در سطح5در جدول 

 پژوهش يمدل ساختار

 3و شذک    6پذژوه  در جذدول    ذ انگاشای  یمدل ساخاار یآمده از اجرا دست هب ناایج

 یهذا  نشان داد، براساس شذاخص  یمدل ساخاار یکوییبرازش ن یابیآورده شده است. ارز

 جذه یبرخذوردار اسذت و در نا   یقاب  قبذول  یکوییآمده از برازش ن دست مدل به ی،برازندگ

 ساخاار مدل پژوه  مناسب بود.

در  یمسذاق  نهذان مذورد بررسذ     یذر ، پذنج مای دهذد  نشان مذی  3 طورکه شک  همان

 تناسب بازار و رهبذری موهبت منابع،  ینی،کارآفر ی،نهاد یرهایچارچوب مدل شام  مای

 عنوان ماییر وابساۀ پژوه  به یامنطقه یزادرون توسعۀ یانسدرصد از وار 63در حدود 

 کنند.یم انیرا ب
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 ب استانداردیبراساس ضرا زادرون توسعۀعوامل مؤثر بر  يريگمدل اندازه .2 شکل

 هاي برازندگیگيري با شاخصنتایج ميزان تطابق مدل اندازه .5 جدول

 λ2 IFI RMR CFI GFI RMSEA شاخص

 ≥ 08/0 9/0 ≥ 9/0 ≥ ≥ 08/0 9/0 ≥ ≥ 3 معیار پیشنهادشده

 071/0 925/0 921/0 073/0 912/0 13/2 شده معیار گزارش
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 زندگیهاي برانتایج ميزان تطابق مدل ساختاري با شاخص .6 جدول 

 λ2 IFI RMR CFI GFI RMSEA شاخص
 ≥ 08/0 9/0 ≥ 9/0 ≥ ≥ 08/0 9/0 ≥ ≥ 3 معیار پیشنهادشده

 075/0 915/0 910/0 079/0 902/0 55/2 شده معیار گزارش

 
 مدل ساختاري ک انگاشتی پژوهش براساس مقادیر ضرایب استانداردشده .3شکل 

 يريگيجهنت

آمذده، سذاخاار    دست به یبرازندگ یهاشاخص یرقادپژوه  نشان داد که براساس م ناایج

 ی،نذوآور و  ینیکذارآفر  ،رهبذری  ی،عامذ  نهذاد   پذنج مناسب است و  یمدل پژوهش یک 

را  یامنطقه یزادرون توسعۀ یانسدرصد از وار 63در حدود  و تناسب بازار موهبت منابع

ناپذذیری   اجانابطور  ادعای این پژوه  آن است که منطقه به .(7)جدول  کنندیم یانب

ای در طذول زمذان بذا    نکذو ویذژه   این موارد بذه  ۀهمو د شو میاز پنج عام  یادشده ما ثر 

ای واحذد از شذرای  و برآمذد ویذژه در      شوند و مجموعذه  و درگیر می رنددایکدیگر تعام  

قطعیذذت م انگاشذذای بذذر عذذد لگذارنذذد. چذذارچوب مذذد زمذذانی خذذاص را بذذه نمذذای  مذذی

اقاصذادی   توسعۀکند.  ند، ت کید میا در دنیای معاصر با آن مواجههایی که مناطق  واقعیت



 167  در ایران ايزاي منطقهدرون چارچوب یکپارچۀ توسعۀ

 

   

 

ای در طول زمان، برآمد وضعیت ناشی از ماییرهای مسذاق  و عوامذ  میذانجی و     منطقه

 7جذدول   ناذایج  طورکذه گذارنذد. همذان   یادشده ت ثیر می توسعۀاست که بر یندهایی افر

ماییرهای مسذاق  پنهذان بیشذارین     نعنوا به، بعد نهادی و پاانسی  منابع دهد نشان می

 مزیت و هذم عذدم   عنوان بههای منابع منطقه هم  پاانسی  ثیر را بر ماییر وابساه دارند. ت

 بذا وجذود  د. با این حذال منطقذه   ونش مزیت نسبی برای مکان مورد نظر در نظر گرفاه می

توانذد   ار میهای اند  برای گسارش باز های منابع با فرصت پاانسی  ۀزمینفقر نسبی در 

مذد  اکارهایی دست یابد. این امر ممکن است از طریق رهبری قوی و نهادهای  به موفقیت

تقویذت و   منظذور  بذه هذای کذارآفرینی    فعالیذت  ۀکننذد  تسهی که دارایِ نق  کاتالیزور و 

از سذوی دیگذر    های منابع موجود و افزای ِ جذبِ بازارند، رخ دهد. گیری از پاانسی  بهره

های منابع  آنها پاانسی  ۀواسط ، ابزارهایی هساند که بهمداناکارو نهادهای  رهبری ضعیف

در  شذود. فراهم مذی مد اناکارهای ظهور بازار  شود و فرصت کار گرفاه نمی بهمد اکارطور  به

گیری پاانسذی  منذابع،    برقراری اتصال بین عوام  نهادی برای اندازه منظور به این شرای 

ای دیگذر از   جنبذه  ،انسانی و حضذور نهادهذای مذالی    ۀسرمایت و تمرکز بر تقویت مشارک

فقذدان منذابع نهذادی     ۀانگذار  گرفاذه از  هایِ رهبری نش ت پاانسی  منابع است. ناپایداری

و تقویذت عم کذرد    نگهداشذت حیاتی در   همراه کارآفرینی نق  رهبری و نهادها به. است

 . رندداپایدار   توسعۀای و دسایابی به  اقاصادی منطقه

 پژوهش یک انگاشت يساختارتفکيک اثر مستقيم، اثر غيرمستقيم و اثر کل در  .7جدول 

 اثر کل اثر غيرمستقيم اثر مستقيم متغير مستقل متغير وابسته

 ایزای منطقهدرون توسعۀ

 48/0 ذ 48/0 موهبت منابع

 33/0 ذ 33/0 تناسب بازار

 54/0 ذ 54/0 نهادها

 42/0 ذ 42/0 رهبری

 38/0 ذ 38/0 و نوآوری کارآفرینی

 
ای نسبت به شرای  بازار عذوام ی   الباه پاانسی  منابع مناطق و تناسب اقاصاد منطقه

گذارنذد؛ امذا رهبذری     ای تذ ثیر مذی   حیاتی دیگری هساند که بر عم کرد اقاصادی منطقه

رایی کذا و کارامذدی   کذاه  )شام  کارآفرینی( و عوام  نهادی ممکن است به افزای  یا 
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سذرمایۀ  در ارتبذاط بذا    شذود.  جذب آنها در بازار منجر نکوۀ کارگیری پاانسی  منابع و  به

 انسذانی  ۀسرمای»؛ اگر (1394)مکمدی و امیدوار،  انسانی، نق  نهادها نیز برجساه است

در نظذر   منطقذه  عذامالن ایجذاد درآمذد در اقاصذاد     عنوان بهها  های مولد انسان ظرفیترا 

انسانی باید مورد توجه  ۀسرمای زمینۀموضوع مهمی که در  ،(Rosen,2008:99) «بگیریم

 ۀسذرمای های نامولد، ولی درآمدزای افذراد نیذز بخشذی از     قرار گیرد، این است که توانایی

هذای غیرمولذد و    هایی که ممکن اسذت در فعالیذت   شود؛ توانایی انسانی آنان مکسوب می

گیذرد. ایذن    است که مورد توجه روزن قرار نمذی ای  و این نکاه رودکار  حای مخرب نیز به

دهذد کذه    بذه تفصذی  توضذیح مذی     (Baumol,1990) مثال بامول رایبدرحالی است که 

هذای   انسانی، در طذول تذاریخ در جهذت فعالیذت     ۀسرماینوعی  ۀمنزل بهچگونه کارآفرینی 

نذین  انسذانی در چ ۀ سذرمای روشن است که اگر . غیرمولد و حای مخرب به کار رفاه است

مذورد  نیذز کذه    و نذوآوری  فنذاوری ، فیزیکذی  ۀسذرمای کذار رود،   های غیرمولدی به فعالیت

مهمی  موضوعرو  ، در معرض چنین کاربرد غیرمولدی قرار دارد. ازایناستانسان  اسافادۀ

ای زای منطقذه درون توسذعۀ  فراینذد در شود، این است که چگونه  که در اینجا مطرح می

؟ در پاسخ باید گفت نهادگرایانی چون عاصذم  به مولد تبدی  شود لدهای ناموباید توانایی

قواعذد   عنذوان  بذه ویژه نهادهذای اقاصذادی    ه( معاقدند نهادها و ب2005اوغ و و همکاران )

های اقاصادی افذراد آن جامعذه را هذدایت     بازی جمعی و جاری در یک جامعه، که انگیزه

 ۀسذرمای فیزیکذی،   ۀسذرمای ن انباشذت  کنند، از یک سو نق  قاطعی در تعیذین میذزا   می

انسانی و سایر عوامذ    ۀسرمایگر  و از سوی دیگر، هدایتدارند  و نوآوری انسانی و فناوری

در و این یکی دیگر از دالی  قوت تبیین نهذادی   هساندهای مولد  تولید به سمت فعالیت

به جریذان   منظور هبابزار رهبریِ قدرتمند منطقه رو زاست. ازایندرون توسعۀدسایابی به 

 مباکرانه باشد تا باواند: باید  ،بر مبنای نهادها ای اقاصادی منطقه  توسعۀانداخان راهبرد 

 ؛  دکنای ترسیم  منطقه  توسعۀ ۀآینداندازی برای  چشم 

 تیییر نهادی را به اجرا درآورد؛   کنندۀ تسهی یندهای افرها و  برنامه 

 ها را تعدی  کند.   ا و برنامهای را فرابینی و راهبرده عم کرد منطقه 

ها ظرفیت و توانایی منطقه برای تطبیق مثبذت بذا شذرای  تیییریابنذده، کسذب       این اقدام

 منظذور  بذه منذابع در منطقذه   هذایِ   قاب یذت کذارگیری صذکیحِ    تناسب الزم با شرای  بازار و به
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ری را فذراهم  یذادگی منطقذۀ  پایدار در قالذب   توسعۀو تقویت عم کرد و دسایابی به  نگهداشت

شذناخاه   زای دروناهتوسذع بذر مبنذای    ای رقذابای  منطقه ،مورد نظرمنطقۀ خواهند ساخت تا 

 شود.  
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