تحقيقات اقتصادي  /دورۀ  ،51شمارۀ  ،1بهار  / 1395ص 137-174

چارچوب یکپارچۀ توسعۀ درونزاي منطقهاي در ایران
2

محمدحسين شریفزادگان ،1بهزاد ملکپور اصل

 .1دانشيار گروه برنامهریزي شهري و منطقهاي ،دانشکدۀ معماري و شهرسازي ،دانشگاه شهيدبهشتی
m-sharifzadegan@sbu.ac.ir

 .2دانشجوي دکتري برنامهریزي شهري و منطقهاي ،دانشکدۀ معماري و شهرسازي ،دانشگاه
شهيدبهشتی b_malekpour@sbu.ac.ir

تاریخ دریافت1394/03/29 :

تاریخ پذیرش1394/11/25 :

چکيده
بسیاری از پژوهشگران به موضوع شناسایی و چگونگی اثرگذذاری نیروهذای مکذر و بسارسذاز
توسعۀ درونزا توجه کردهاند؛ موضوعی که تاکنون بکثبرانگیز بوده است .کاسای رهیافذتهذای
رایج در پاسخگویی به چگونگی دسایابی منطقه به توسعۀ درونزا ،ناشی از پرداخان به موضذوع
از دریچۀ ِاناظامی خاص ،یکسان فرض کردن میزان اثرگذاری نیروهای مکر شناساییشده بذر
توسعۀ درونزا در سطح منطقه و بیتوجهی به نقذ ماییرهذای مداخ ذهگذر در تذدوین روابذ
سببی از یک سو و ناممکن بودن تعمیم مدلهای مرسوم به ک یۀ بسارها از سذوی دیگذر ،بذوده
است .این مطالعه با هدف پاسخ به کاسایهای یادشده و شناسایی نیروهای مکذر و بسارسذازِ
خاص مناطق ایران در پیِ تدوین مدل نظری«توسعۀ درونزای منطقهای ایران» ،است .با تعیین
این دساور کار برای پژوه  ،پس از ارائۀ تعاریف مخا ف در زمینۀ توسذعۀ درونزای منطقذهای
بهعنوان ماییر وابساۀ پنهان و شناسایی نیروهای مکر بسارساز بهعنوان ماییرهذای مسذاق ِ
پنهان به روش مطالعۀ اسنادی ،نمایهها یا ماییرهای آشکار اناخاب شده و از طریق اندازهگیذری
رواب سببی با روش تک ی مسیر ،ضریب اهمیت اثرگذاری نیروها در بسار ایران تعیین خواهد
شد .ناایج پژوه نشان داد که براساس مقادیر شاخصهای برازندگی بذهدسذتآمذده ،سذاخاار
ک ی مدل پژوهشی مناسب است و پنج عامذ نهذادی ،رهبذری ،کذارآفرینی و نذوآوری ،موهبذت
منابع و تناسب بازار در حدود  63درصد از واریانس توسعۀ درونزای منطقهای را بیان میکنند.
طبقهبنديE02,J68,O18: JEL
واژه هاي کليدي :توسذعۀ درونزای منطقذهای ،توسذعۀ منطقذهای ،رهبذری ،سذرمایۀ انسذانی،
کارآفرینی ،نهادها.
 نویسندۀ مسئول ،ت فن021- 29902845 :
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مقدمه
«همزمان با اناقال از اقاصاد مبانذی بذر تولیذد فیزیکذی بذه اقاصذاد مبانذی بذر تولیذد
دان بَر ،2پرس از مدلهای سنای نئوکالسیک رشد اقاصادی منطقهای 3نیز مطرح شد
و بهدنبال آن در اواخر دهۀ  1980و اوای دهذۀ  1990توسذعۀ درونزا 4بذهعنذوان مذدل
نوین با تمرکز بر رشد و توسعۀ منطقذهای جذایگزین مذدلهذای سذنای نئوکالسذیک در
برنامهریزی منطقهای شذد» ( .)Stimson & et al., 2009: 7ایذن پذارادایم نظذری در پذیِ
تبیین سهم رشد میزان سرمایهگذاری بر رشد اقاصادی منطقذهای در کشذورهای بیشذار
توسعهیافاه بوده و رشد برونداد 5را به بهبودهایی نسبت میدهد کذه در زمینذۀ سذرمایۀ
انسانی( 6کیفیت نیروی کار ،آموزش و تجربه) رُخ داده است) .(Malecki,1998بر مبنای
این نظریه اهمیت عوام درونزا 7که در آن رشد بهعنوان بذروندادِ عوامذ درونمنطقذه
در نظر میآید ،بنیادین است و این رشد از دان بنیذان بذودن منطقذه و پیشذرفت آن از
9
طریق یادگیری فرایند مماد توسعه و ایجاد منابع برای مزیت رقابای 8به شذک درونذی
حاص میشود ( .)Stimson & et al., 2009نیرویِ مکرکۀ توسعۀ اقاصادیِ منطقذهای،10
توانایی درونزای منطقه برای یادگیری و نوآوری اسذت ) .(Baycan, 2013نظریذۀ نذوین
رشد منطقهای ،با وجود ماهیت آمیزگرانه 11و در حال شک گیریِ آن ،به جریان غالبِ در
نظریۀ توسعه تبدی شده است .مدافعان این نظریه در جسذتوجذوی تشذریح پیشذرفت
فناورانه بهعنوان اثذری درونزا بذهجذای پذذیرش دیذدگاه نئوکالسذیک مبنذی بذر رشذد
ب ندمدت ناشی از عوام برونزا هساند که سذبب مذیشذود توسذعۀ اقاصذادی بذهوقذوع
بپیوندد .در نظریۀ نوین رشد مدلهای توسعۀ اقاصادی منطقهای به اثرات تجمعذی 12یذا
1

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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نقصان بازار 1و همچنین همگرایی یا واگرایی از طریق فرایندهای توسذعه ،اجذازۀ ظهذور
میدهند ) .(Audretsch, 2005تابع تولید در سطح منطقهای افزونبر سرمایه ( ،)Kنیروی
کار ( )Lو فناوری ( )Tبهمنظور دربرگیری عوام ی همچون پژوه و توسعه ( 2)Rو توسعۀ
توسعۀ سرمایۀ انسانی ( )Hاز طریق آموزش بهصورت زیر گسارش مییابد:
() 1

Y  F K , L , T , R , H 

این ماییرها بهمثابۀ «شرای رشد درونزا» در نظذر گرفاذه شذدهانذد و فذرض مذیشذود
سرریزها 3و صرفههای خارجی 4شام صرفههذای ناشذی از مقیذاس را نیذز تولیذد کننذد .واژۀ
درونزا بهطور ضمنی به این موضوع اشاره میکند که رشذد اقاصذادی ماذ ثر از بذهکذارگیریِ
«منابع سرمایهگذاری» 5تولیدشذده توسذ خذود اقاصذاد منطقذهای اسذت و ایذن بذا عوامذ
برونزای اشارهشده در مذدل نئوکالسذیک در تنذاق اسذت ).(Vazquez-Barquero, 2002
ازاینرو سیاستهای مرتب با راهبرد برنامذهریذزی منطقذهای 6و توسذعۀ اقاصذادی ،پذس از
جنگ دوم جهانی مجموعذهای از مراحذ تکذام ی را بذه خذود دیذده اسذت؛ مراح ذی کذه از
پارادایمهای مخا ف تفکر اقاصادی 7نش ت گرفاذه اسذت ) .(Cooke, 2005ایذن پذارادایمهذا
بهتدریج بر شیوۀ تفکر برنامهریزی فضایی در سطوح م ذی و منطقذهای تذ ثیر گذاشذاه اسذت
)(Michael Kitson, 2004؛ به همین دلی برنامهریذزان توسذعۀ فضذایی بذر ایذن باورنذد کذه
بهمنظور دسایابی به توسعۀ درونزا و پایدار در سذطح زیرم ذی ،8در الذزامهذای مذرتب بذا
پذارادایمهذای نذوین سیاسذت و راهبذرد اقاصذادی ،اجانذابناپذذیر اسذت )(Acs, 2011؛ امذا
بهکارگیری مباحث مرتب با توسذعۀ درونزا در سذطح منطقذهای و مذرتب بذا برنامذهریذزی
توسعۀ فضایی با سه چال اص ی روبهروست کذه هذدف پذرداخان بذه ایذن انگاشذت در ایذن
پژوه را نیز آشکار میکند:
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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چال نخست ،با توجه به دگرگونیهذای یادشذده در تفکذر اقاصذادی و برنامذهریذزی بذه
مفهوم ک ی ،هنوز تفکر غالب در زمینۀ توسعۀ اقاصادی منطقهای به پذارادایمهذای مذرتب بذا
دهۀ 1970م نزدیک است و این امر بهدلی بیمی یِ موروثیِ بسیاری از منذاطق و اجامذاعهذا
به پذیرش تیییرات مورد نظر است ) .(Stough, 2009چال دوم ،نبود تعریف مذورد پذذیرش
همگان و نبود همرأیی در مورد ابعاد مخا ف انگاشت توسعۀ درونزا و نکذوۀ دسذایابی بذه آن
در هر واحد خاص و چال سوم ،ت ثیرپذیری توسعۀ درونزا از ویژگیهایِ بسارهای مخا ذف
و ویژگیهای خاص هر ق مرو است که سبب مذیشذود معرفذی کاربسذای واحذد و فراگیذر در
زمینۀ انگاشت یادشده ناممکن شود .نبذود مذدل فراگیذر و ایذدهآل در زمینذۀ توسذعۀ درونزا
) ، (Stimson & et al., 2009راهبردهای نوآورانۀ ویژه را ضروری میسازد .ازاینرو سذنج و
شناسایی نیروهای بسارساز توسعۀ درونزای منطقهای با توجه به شرای تاریخی ،فرهنگذی و
اقاصادی ویژۀ هر اجاماع ،پی شرط تکقق انگاشذت یادشذده اسذت .همذانطورکذه مذایالت
) (2001اشاره میکند توسعۀ درونزا در سطح زیرم ی بذه معنذای تذوان رقابذت در بازارهذای
منطقهای و جهانی است و توان رقابت نیذز توسذ صذاحبنظذران و نهادهذا تعذابیر مخا فذی
داشاه است ،نبود پارادایمی پذیرفاهشده دربارۀ این انگاشت زمینذۀ بذروز مشذکالت نظذری و
عم ی ویژهای را فراهم میکند که افزونبر اسافادۀ نابهجایِ سیاساگذاران و تصذمیمسذازان از
این انگاشت ،غف ت از شرای زمینهای بسارهای مخا ف را نیز سبب میشود .ازایذنرو تبیذین
«مدل نظری» توسعۀ درونزای منطقهای ویژۀ ایران بهمنظور رویارویی با چال های یادشذده
و فراهم کردن راهنمای عم برنامهریزان توسعۀ فضایی امری ضذروری اسذت .در ایذن زمینذه
هدف این پژوه افزونبر پاسخگویی به ضرورت مطرحشده ،سنج مناسذبت بذهکذارگیری
نیروهای بسارساز توسعۀ درونزای منطقهای معرفیشده در ماون است.
ادبيات نظري -تبيين انگاشت توسعۀ درونزا در دو سطح فضایی ملی و منطقهاي

انگاشت توسعۀ درونزا بهعنوان راهنمای عم برای تصمیمسازان و برنامذهریذزان نخسذت در
سطح م ی مطرح شد و از اواخر دهۀ 1980م در سذطح زیرم ذی «مذورد توجذه برنامذهریذزان
توسعۀ منطقهای قرار گرفاه اسذت»"()Stimson and et al., 2009: 8؛ ازایذنرو بذا توجذه بذه
ضرورتِ قائ شدن تفاوت بین دو سطح یادشده ،نخست چذارچوب نظذری توسذعۀ درونزا در
سطح م ی و سپس زمینهها و ریشههای نظری شک گیذری ایذن انگاشذت در سذطح منطقذه
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تشریح خواهد شد .در سطح م ی ،جهانی شدن را میتوان در ارتباط با جهذانی شذدن تبیذین
کرد .جهانی شدن فرایندی است که طی آن رقابت بازارهذا و تمرکذز بذر تیییذرات سذاخااری
انباشت سرمایه 1افزای مییابد .این تیییرات سبب شد شرکتها و بنگاهها در سطوح مخا ف
بهویژه مک ی ،از نوآوریها در زمینههذای مخا ذف اسذاقبال کننذد ) .(Clark, 2000رهیافذت
توسعۀ درونزا بهعنوان رهیافای نوین در اقاصاد م ی و منطقهای مورد توجه قرار گرفذت و بذه
یاری آن سازمانها و نهادها ،راهبردهایی را بهمنظور پاسخگویی بذه چذال رقابذت در سذطح
جهانی تدوین و طراحی کردند ) .(Adelman, 2002بر خذالف مذدلهذای نئوکالسذیک ،ایذن
پارادایم نظری ادعا میکند فرایندهای مرتب با انباشت سرمایه ،مکیطی را خ ق میکنذد کذه
این مکی شک گرفاه بسارساز دگرگونیهای مرتب با توسذعۀ اقاصذادی اسذت و بذه شذک
چرخهای فرایند توسعه را از نو شک میدهد .افزونبذر ایذن ،نظریذۀ توسذعۀ درونزا پاسذخی
کارامد به چال جهانی شدن است ) .(Ranis, 2004بر مبنای این انگاشت و در ارتباط با رشد
اقاصادی در سطح زیرم ی ،زمانیکه نوآوری و دان بین شرکتها و ق مروها اناشار مذییابذد،
بهرهوری افزای مییابد ،هزینۀ تولید کاه یافاه و صرفههای ناشی از مقیاس بهبود مییابد.
سازمانها و بنگاههای اقاصذادی در سذطح مک ذی انعطذاف بیشذاری در برابذر نذوآوریهذای
سازمانی 2نشان میدهند ،شبکهها و اتکادیههای شک گرفاذه در منطقذه عم کذرد بهاذری در
طول زمان خواهند داشت و این عوام بذه توسذعۀ درونزا کمذک خواهذد کذرد (داداشپذور،
تقیدخت .)1390 ،همچنین شبکههای نهادی 3شک گرفاه که زمینهساز توسعۀ درونزاست،
4
به کاه هزینههای مبادله و افزای اعاماد میذان کنشذگران منجذر مذیشذود (Szirmai,
) .2005ازاینرو اناشار نوآوریها و دان  ،سازمانهای تولیدی منعطف 5و توسذعۀ نهذادی بذه
شک گیری سیسام بهینهای به لکاظ عم کردی یاری میرساند .ایدۀ اص ی پارادایم نوین ایذن
است که سیسامهای بهرهوری کشورها از طریق پاانسی های توسعۀ موجود در درون ق مرو و
سرمایهگذاری شرکتها و کنشگران بخ عمومی همراه با افزای کنارل اجاماعات مک ذی،
میتواند رشد یا تیییر یابد .پارادایم نوین از تعریف رشد ارائهشده از سوی مدلهای مبانی بذر
1. capital accumulation
2. organizational innovation
3. institutional network
4. transaction cost
5. flexible production organization
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تابع تولید و ریشههای نظری خود (جدول  ،)1فراتر میرود و با ت کید بر جنبههذای نهذادی و
فرهنگی و با پیشنهاد راهبردهای سرمایهگذاری بهینه به تیییرات ساخااری در اقاصاد مک ذی
مناهی میشود .این تیییرات بهشدت به فراینذدهای نذوآوری و یذادگیری وابسذاه اسذت و بذا
جنبههای مخا ف ریشههای نظری خود پیوند برقرار میکنذد )(Vazquez-Barquero, 2002؛
در مورد نظریۀ توسعۀ دگرگونکننده و دوگانه ،1سازوکارهای انباشت سذرمایه و رشذد اقاصذاد
بازار را احیا کرده و با در آمیخان جنبههای نوین همچون کارآفرینی در پی اصالح کاسایها و
نقایص آن بوده است .از نظریۀ وابساگی ،2این پدیده را اخذ کرده است که در ارتباط با توسعۀ
اقاصادی در سطح م ی ،دیدگاهی نظاممند مورد نیاز است تا جنبههای اقاصذادی ،اجامذاعی،
سیاسی و نهادی مربوط به توسعه را درون چارچوبی یکپارچه سازماندهی کند .نظریۀ توسذعۀ
ق مروی 3بر ایدۀ کارگزاران توسعه 4و نه طبقات اجاماعی ت کید دارد و آنها را عوامذ تیییذر و
توسعۀ منطقهای و نوآوریهای مک ی میداند؛ نظریۀ نوین توسعۀ درونزا در پی بازیذابی ایذن
ایده و ت فیق آن با رهبری و یادگیری اجاماعی 5است.
نظریههای نوین رشد که در پیِ نارضایای گسارده از بیکفایای مدلهای توسعۀ دهۀ
 1960و 1970م شک گرفاه بود ،توسعۀ خودمکور و از پایین به باال را بهعنوان راهبذرد
اصذ ی در توسذذعۀ کشذذورهای کماذذر توسذذعهیافاذذه در اواخذذر دهذۀ 1980م مطذذرح کذذرد
) ،(Gertler,2003اما این نظریه در ادامۀ فرایند تکام خود با "سه پرس اساسی روبهرو
بود" (:)Stimson and et al.,2009:12-14
 انگاشت توسعه در چارچوب نظریهها و مدلهای نوین رشد چگونه تعریف میشود؟
 فرایند توسعۀ مط وب در چارچوب نظریهها و مدلهای نوین رشد کدام است و چذه
سازوکاری دارد؟
 کنشگران اجاماعی و اقاصادی نوین در ارتباط با توسعۀ منطقهای کداماند؟

1. theory of transformative and duality development
2. dependency theory
3. territorial development
4. development agencies
5. social learning
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جدول  .1همگرایی و ناهمگرایی بين پارادایمهاي توسعۀ اقتصادي در سطح ملی و نظریۀ
توسعۀ درونزا
خصوصيات توسعۀ درونزا
پاانسی توسعه

انباشت سرمایه

صرفههای خارجی
ناشی از مقیاس

زمینۀ نهادی

کن

مک ی

منابع
بخ ناپذیری
بهکارگیری
مازادها
نوآوری
بازار منعطف
نیروی کار
سازمان تولید
رواب
منطقهای
شبکهبندی
انعطافپذیری
نهادی
سازمان جامعه
نوآوریهای
مک ی
کنارل مک ی
توسعه

نظریۀ توسعۀ
دگرگونکننده
همگرایی
همگرایی

نظریۀ رشد
دوگانه
همگرایی
ناهمگرایی

همگرایی
ناهمگرایی

همگرایی

همگرایی

همگرایی

ناهمگرایی

همگرایی

همگرایی

همگرایی

ناهمگرایی

ناهمگرایی

همگرایی

همگرایی

ناهمگرایی

همگرایی

ناهمگرایی

ناهمگرایی

همگرایی

ناهمگرایی

ناهمگرایی

ناهمگرایی

ناهمگرایی

ناهمگرایی

ناهمگرایی

همگرایی

ناهمگرایی

ناهمگرایی

همگرایی

همگرایی

ناهمگرایی

ناهمگرایی

همگرایی

همگرایی

ناهمگرایی

ناهمگرایی

ناهمگرایی

ناهمگرایی

همگرایی

ناهمگرایی

ناهمگرایی

ناهمگرایی

همگرایی

نظریۀ وابستگی

نظریۀ توسعۀ
قلمروي
همگرایی
ناهمگرایی

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

توسعۀ درونزا در پاسخ به سه پرس یادشده مطرح شد و بر مشارکت اجاماع مک ذی در
فرایندهای توسعه مامرکز شد .این توسعه راهبردهای توسعۀ خود را تنها بر مبنای بهبذود یذا
ارتقای بهرهوری بخ های سهگانۀ اقاصاد مک ی (کشاورزی ،صنعت و خدمات) قذرار نذداده و
به ابعاد فرهنگی و هنجارین توسعه نیز توجه میکند و از این رهگذر است که رفذاه جامعذه را
افذزای مذیدهذد ) .(Nordhaus, 2002 ; Stimson et al., 2009ازایذنرو مسذیر توسذعه بذر
مبنای پارادایم نوین شام مسیرهای ماعددی اسذت کذه هذر یذک از آنهذا بذه خصوصذیات و
ظرفیتهای هذر اقاصذاد و جامعذۀ مک ذی بسذاگی دارد .در ایذن پذارادایم ،ق مذرو بذه مکذ
قرارگیری منابع و فعالیتهای اقاصذادی اطذالق نمذیشذود ،ب کذه بذهمثابذۀ کذارگزاری بذرای
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دگرگونی در میشود که در آن کنشگران در سطح ق مرو و بذهمنظذور توسذعۀ م ذی دارای
میانکنشی پویا 1هساند.
در سطح منطقهای ،توسعۀ درونزا پدیذدهای چندبُعذدی 2اسذت و کنشذگران بسذیاری را
برای دسایابی به آن در برمیگیرد .ارائۀ تعریف دقیق از این انگاشذت بذهدلیذ برخذورداری از
چنین ویژگیای دشوار است؛ اما آشنایی با دیدگاههای نظری مافاوت در عرصههای تصذمیم
سازی 3و دان پژوهانه بهمنظور تکقق آن در سطح زیرذ م ذی امذری ضذروری اسذت .برخذی
صاحبنظذران ()Esfahani, 2002; Easterly, 2001; Cooke, 2005; Stimson et al., 2009
توسعۀ منطقهای ،توسعۀ درونزا را همچون یک فراورده ،فرایند و برآمذد در نظذر مذیگیرنذد؛
ویژگی افرادی که در منطقۀ زندگی ،کار و سرمایهگذاری میکنند ،بیشار بذا فذراوردۀ توسذعۀ
درونزا 4مرتب است .در این زمینه میتوان بذه سذنج سذطح اسذااندارد زنذدگی ،شذرای
شی ی ،رفاه و سرمایهگذاری در سطح منطقهای اشاره کرد .افزای یذا بهبذود ایذن مقذادیر بذا
رشد اقاصادی منطقهای یکسان در نظر گرفاه میشود .برنامهریزان توسعۀ فضذایی 5بیشذار بذا
فرایند توسعۀ درونزای منطقهای 6سروکار دارند و بهدنبال پشایبانی از زیرساختهای تولیذد،
توسعۀ سرمایۀ انسانی ،نیروی کار و بازارنذد .ب یک ذی ) (1994بذا اخایذار ایذن نگذرش چنذین
تعریفی از این انگاشت ارائه میدهد« :فرایندی که در آن حکومتهای مک ی یا سذازمانهذای
اجاماعمکور بهمنظور برانگیخان یا نگهداشت فعالیذتهذای کسذبوکذار یذا اشذایال درگیذر
میشوند» .هدف اص ی توسعۀ درونزای منطقهای در این نگرش بهبود فرایندهایی اسذت کذه
توس آنها بهکارگیری منابع نهادی و طبیعی شک بهینه به خود میگیرد و تخصیص مجذدد
منابع 7با کارامدی بیشاری انجام میپذیرد .با اخایار این رهیافت افذزونبذر عوامذ اقاصذادی
همچون نیروی کار ،ذخیرۀ سرمایه و تولید ،بُعد دیگری نیز به فرایند توسعۀ منطقهای افذزوده
میشود و آن بسیج سرمایۀ اجاماعی 8است .این موضوع که ارزشهای فرهنگذی و اجامذاعی،
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
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ساخاار توسعۀ اقاصادی را شک میدهد ،همذواره از سذوی اقاصذاددانان بذا مخالفذت روبذهرو
میشد .نظریۀ نوین رشد با مطرح کردن چشذمانذدازی نذوین ،توسذعۀ درونزای منطقذهای را
بهعنوان پدیدهای در نظر گرفت که به افذزای کیفیذت زنذدگی مذرتب بذا تیییذرات توسذعۀ
منطقهای اشاره دارد .برخی جیرافیدانان اقاصادی ( (Porter,2003; Krugman,2005کذه در
پی بازتابهای فضایی توسعۀ اقاصذادی منطقذهای هسذاند ،در زمینذۀ شذک دهذی و اجذرای
راهبرد برنامهریزی توسعۀ درونزا ،ایجاد تطذابق بذین برآمذدهایِ مط ذوبِ توسذعه بذا فراینذد
دسایابی به آن را امری دشوار میدانند؛ ایذن دشذواری مذیتوانذد بذا ناپایذداریهذا و ماهیذت
1
دگرگونشوندۀ مکی اقاصادیذ اجاماعی ترکیب شود؛ مکیطذی کذه در آن عوامذ بذرونزا
همچون فناوریهای نذوین نقذ تعیذینکننذدهای در شذک دهذی فراینذد تصذمیمسذازی و
راهبردهای توسعۀ منطقهای ایفا میکنند .برای مقاب ه با این دشذواری از انگاشذتهذای نذوین
مطذذرحشذذده از سذذوی صذذاحبنظذذران ع ذذوم منطقذذهای همچذذون اقاصذذاد یادگیرنذذده
) ،(Johnson,1994شبکههای نوآوری ) ،(cooke, 2003چسبندگی مکذان )،(Malecki, 2002
زیرساختهای نذرم ) ،(Malecki, 2004تجذاریسذازی دانذ در سذطح منطقذه (Baycan,
) 2013و چرخذذههذذای زنذذدگی ) (Stough, 2014در بذذازتعریف توسذذعۀ درونزا و افذذزودن
انگاشتهای یادشده به فرایند آن ،اسافاده کردهاند.
شناخت رهیافتهای نظری اثرگذار بر انگاشت توسذعۀ درونزای منطقذهای نیذز بذه
شناخت دقیق آن کمک میکند که در ادامه بهصورت فشرده بیان میشوند:
نخست :دیدگاه نظری نئوکالسیک :اغ ب مدلهای رشد اقاصادی ،بیشار روی عوام
تولیدی تمرکز میکنند؛ یعنی نیروی کار و ذخیرۀ سذرمایه .پاانسذی منذابع طبیعذی در
برخی موارد بهعنوان عام سوم در نظر گرفاه میشود و اغ ب بخشی از ذخیذرۀ سذرمایه
مکسوب میشود ( .)Clark, 2000مدلهای رایج رشذد در هسذاۀ مرکذزیشذان یذک یذا
مجموعهای از عوام تولید را در بر میگیرند و این توابع ارزش بروندادها 2را اندازهگیری
میکند و به هر یک از عوام تولیدی امایاز میدهذد (همچذون سذرمایه و نیذروی کذار).
رشد اقاصذادی ( )Yدر مذدل پایذۀ رشذد ،تذابعی از رشذد ذخیذرۀ سذرمایه ( )Kاز طریذق
1. exogenous factors
2. output value
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سرمایه گذاری نوین در کارخانهها ،ماشینآالت ،تجهیزات ،جادهها و سایر زیرساختهذا و
رشد عرضۀ نیروی کار ( )Lیا رشد هر دو عام بهصورت همزمان است؛ بنابراین:
() 2

K , L 

Y  f

این تابع تولید ،ق ب تپندۀ بسیاری از مدل های رشد اقاصادی است و میتوانذد بنذابر
رابطۀ عوام تولید و برونداد آن ،اشکال مافاوتی به خذود بگیذرد .مطالعذۀ اخیذر آدر و
کای باخ ( )2005که در آن انگارۀ سرمایۀ کارآفرینی 1به ترکیبِ دروندادهای تذابع تولیذد
افزوده شده است ،این موضوع را تصدیق میکند .رواب بین اجزا در رهیافت مربذوط بذه
تابع تولید به فراوانی نسبی هر یک از عوام  ،نکوۀ اسافادۀ کارامد از هذر کذدام از آنهذا و
ترکیب فعالیتهای اقاصادی بساگی دارد .بسیاری از مباحثههذای ماذون دانذ پژوهانذه
دربارۀ رشد اقاصادی منطقهای ،به چگونگی بهارین بازنمایی تابع تولید ک مذیپردازنذد.
در طول زمان ،رهیافت های مانوعی در زمینۀ نظریههای رشد و توسعۀ اقاصذادی شذک
گرفاهاند و بسیاری از این نظریهها در زمینهای غیرفضایی صورتبندی شدهاند .در همین
زمینه دساهای از مدلها و بکثهایی که تکت عنوان نظریۀ نوین رشد و اقاصاد تکذام ی
شناخاه میشوند ،جایگزینِ نظریۀ رشد اقاصادی نئوکالسیک سنای شدند؛ نظریهای کذه
بهطور عمده بر مبنای مدل مشهور سولو ( )2000شک گرفاه بود.
دوم :نظریۀ اقاصادی نهادگرا :نهادها در هر جامعهای اهمیت حیاتی دارند .آنها ساخاارها و
سازمانهای قاعدهمندی برای ادارۀ جامعه فراهم میکنند .ماهیت نهادها و ساخاارهای نهادی
در یک جامعه میتواند ت ثیرات بنیادین بذر چگذونگی کذارکرد کارامذد و کذارای آن جامعذه و
رقابتپذیری اقاصاد م ی و منطقهای داشاه باشد .آنها همچنین نیروهذای درونزا و بذرونزای
وابساه به مقیاس ،ماهیت و ساخاار حکمروایی و حکومت در سطح م ی و مناطق درون آن را
بازنمایی میکنند؛ یعنی آنچه در سطح فضذایی (همچذون مقیذاس م ذی ،ایالذت یذا منطقذه)
بهعنوان عام درونزا مکسوب میشود ،ممکن است برای مقیاس دیگذری (همچذون عرصذۀ
مک ی یا شهر) فرایندی برونزا باشد .ازاینرو مدتهاست نهادهذا و عوامذ نهذادی بذهعنذوان
عوام ی در نظر گرفاه شدهاند که در فرایند رشد و توسذعۀ درونزای منطقذهای نقذ حیذاتی
1. entrepreneurship capital
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ایفا کرده و همانند ادبیات عمومی مرتب بذا توسذعۀ اقاصذادی ،در ادبیذاتِ توسذعۀ اقاصذادی
منطقهای نیذز دربذارۀ ایذن عوامذ بذهطذور گسذاردهای بکذث شذده اسذت ;(Amin, 1995
) .Malecki,1998; Musyck, 2003عوام نهادی دامنۀ گسذارده از موضذوعهذای مذرتب بذا
حکمروایی و حکومت را تکت پوش قرار میدهند و نذه تنهذا بخذ عمذومی ،ب کذه بخذ
خصوصی و سازمانهای غیردولای،کنشگران و ساخاارهای مرتب با اجاماعات همچون انگارۀ
معاصر یعنی شراکت بخ عمومیذ خصوصیذ اجاماع را نیز مدنظر قذرار مذیدهنذد .عوامذ
یادشده ،مفاهیمی همچون سرمایۀ اجاماعی ،شبکهها و اتکادهای مربوط به ترتیبات همکارانه
را نیز در بر میگیرند .نهادها ت ثیری چشمگیری بر قدرت تطبیق سازمانها و مناطق در برابذر
تیییرات و مکر های تن زا دارند .آنها میتوانند ت ثیر مثبت یا منفی بر چگذونگی مذدیریت
اثرگذاری نیروهای برونزا داشاه باشند .ماهیت و ساخاار نهادها بهتنهایی اهمیت ندارد ،ب کذه
ظرفیت نهادها برای تطبیق مناسب با تیییذر و پذی بینذی آن و مذدیریت ریسذک در دنیذای
رقابای و همراه با عدم قطعیت فزاینده اهمیت دارد .در اینجذا اتصذال بذین رهبذری و نهادهذا
آشکار میشود .واضح است با تیییر جهت از ت کید بر توسعۀ اقاصذادی منطقذهای بذر مبنذای
مدلهای رشد نئوکالسیک بهسوی توسعۀ منطقهای نهادی ،ت کید بر نکوۀ ساخت ،نگهداری و
تقویت مزیت رقابای منطقهای و «عوام ارزشی» شام کارامدی و عوام نامکسوس همچون
کیفیت زندگی ،سرمایۀ انسانی و اجاماعی خواهد بود (.)Stough,2014
سوم :نظریۀ اقاصاد نوین منطقهای :بر مبنای نظریههای نئوکالسذیک توسذعۀمنطقذه
ای ،دسایابی به رشد اقاصادی مسامر و توسعۀ پایدار مسا زم اسذافادۀ بهینذه از عوامذ
تولید در سطح منطقه است .از اواخر دهۀ 1990م برخی صاحبنظران در نظریۀ اقاصذاد
نوین منطقهای توجه خود را به رشد اقاصادی منطقهای مسامر بههمراه افذزای رفذاه و
کیفیت زندگی معطذوف کردنذد .در ایذن زمینذه چنذد شذاخص مهذم وجذود دارد کذه از
سازههای اص ی این نظریه بهشمار میآید:
 شی های دان بَذر :شذاخصهذای ایذن گذروه شذاغالن در مشذاغ ع مذی ،فنذی و
سرمایهگذاری مساقیم خارجی را شام میشود.
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 پویایی اقاصاد و رقابت :درجۀ باز بذودن 1سذاخاار اقاصذادی در سذطح منطقذهای از
سنجههای اص ی در این زمینه بهشمار میآید.
 ظرفیت نوآوری فناورانه :شاخصهای این گروه به تعداد شی ها در صذنایع تولیدکننذدۀ
فناوری ،تعداد دانشمندان ،پژوهشگران و سرمایهگذاری در زمینذۀ پذژوه و توسذعه و
تعداد حق ثبت اخاراعات مربوط است ).(Miller, 2000
با توجه به ت ثیرپذیری توسعۀ درونزای منطقهای از نظریهها و رهیافتهای مخا ذف ،ایذن
انگاشت در برابر پذیرش تعریفی دقیق مقاومت میکند و سذبب مذیشذود تصذمیمسذازان در
سطوح منطقهای بهمنظور دسایابی به توسعۀ درونزا با غف ت از انگاشذتهذا و رهیافذتهذای
نوین ،بهمنظور ایجاد منافع برای مردم از طریق رشد اقاصادی تالش کننذد و تنهذا بذهدنبذال
بیشینه کردن عوام اقاصادی باشند .این در حالی است که همزمذان بذهدنبذال کذاه آثذار
ب ندمدت مصرف بی از مجاز منابع طبیعی و نهادی نیذز هسذاند .بذهمنظذور رهذایی از ایذن
آشفاگی و ارائۀ چارچوبی برای در چیسای و چرایی توسعۀ درونزای منطقهای گونهبنذدی
ارائهشده در جدول  2راهگشا خواهد بود.
بسط چارچوب مدل انگاشتی نوین 2براي توسعۀ درونزاي اقتصادي منطقهاي

نبود همرأیی در زمینۀ کاربستِ عم یِ 3توسعۀ درونزایِ منطقهای ،مدلسازی و روشهذای
اندازهگیری آنچه در ماون نظری و چه در عرصههای سیاسای ،سبب شده اسذت چذارچوب
انگاشذذای و عم یذذاتی یکپارچذذهای 4بذذهمنظذذور تکقذذق اهذذداف یادشذذده شذذک نگیذذرد
) .(Ranis,2004نظریههای رایج توسعۀ منطقهای ،با وجود افزای آگذاهی نسذبت بذه ایذن
موضوع که توسعه به شک حیاتی به جنبههایی بساگی دارد که تنهذا از مقایسذۀ بذا سذایر
م تها و مناطق در میشوند ،بر تیییذرات کميذی تمرکذز کذردهانذد و از سذایر نیروهذای
بسارساز توسعۀ درونزا غف ت کردهاند ) .(Vazquez-Barquero,2002واقعیتهذای مربذوط
به توسعۀ منطقهای نشان میدهند ت کید بر انگاشتهای توسعه بدون توجذه بذه نیروهذایی
که سبب رخ دادن توسعۀ منطقهای میشوند یا از شک گیری آن ممانعت میکنند ،کافی
1. openness
2. new model conceptual framework
3. practical practice
4. integrated conceptual and operational framework
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نیست .رهیافتهای مخا فی که بذرای تشذریح فراینذد و انذدازهگیذری توسذعۀ درونزا ِ
ی
منطقهای وجود دارد همگی برای تعمیم کاسای یادشده را دارند .ایمبروسکیو ( )1995از
راهبردهایی برای دسایابی به خوداتکایی بیشار حمایت میکند؛ مکگذی ( )1995و پذار
( )1996پشذذایبانِ راهبردهذذای توسذذعۀ اقاصذذادیِ درونزای منطقذذهایِ مبانذذی بذذر اتکذذاد
ساخاارهای درون و فرامنطقهای شام شبکههای دیجیاال بودند .پورتر ( )1990از نیاز بذه
توسعۀ درونزای منطقهای بر مبنای رشد خوشههای صنایع دفاع میکنذد .امذا اسایمسذون
( )2006بر این باور است که مذدل یذا چذارچوبی جهانشذمول بذرای تضذمین موفقیذت در
دسایابی به توسعۀ اقاصادی درونزای منطقهای وجود ندارد .بذرای غ بذه بذر کاسذایهذای
پی گفاه ،پژوه پی رو به شناسایی نیروهای بسارساز توسذعۀ درونزای منطقذهای بذه
میانجی چارچوب انگاشای نوین و با هدف سنج میذزان مناسذبت بذهکذارگیری آنهذا در
سرزمین پرداخاه است .چارچوب انگاشای نوین دربارۀ نقشی است که رهبری و نهادهذا در
توسعۀ اقاصادی منطقهای ایفا میکنند .یکی از مهمترین اهداف ب ندمدت توسعۀ اقاصذادی
منطقهای درونی کردن فرایندی است که دسایابی به توسذعۀ درونزا را تضذمین مذیکنذد.
چنین فرایندی در رابطه با توسعۀ نیازمند رهیافت راهبذردی کنشذگرانه ،در برابذر رهیافذت
واکنشی 1و ممکن ساخان آن است تا باواند خطرپذیری 2تطبیق با شرای تیییذر یابنذده را
مدیریت کند .رهبری و نهادها بههمراه کارآفرینی 3در چارچوب نظریۀ کذارآفرینی و توسذعۀ
منطقهای) (High, 2002; Kurato, 1998نق های حیاتی در نگهداشت و تقویت عم کذرد
اقاصادی منطقهای و دسایابی به توسعۀ درونزا ایفا میکنند .الباه پاانسی منذابع منذاطق
و تناسب اقاصاد منطقه ای نسبت به شرای بذازار عوامذ حیذاتی دیگذری هسذاند کذه بذر
عم کرد اقاصادی منطقهای ت ثیر میگذارند؛ اما رهبری شام کذارآفرینی و عوامذ نهذادی
است که ممکن است به افزای یا کاه کارامدی و کاراییِ بهکارگیریِ پاانسذی منذابع و
نکوۀ جذب آنها در بازار منجر شود .بر مبنای این انگاشت ابذزار رهبذری قدرتمنذد منطقذه
بهمنظور به جریان انداخان راهبرد توسعۀ منطقهای ،باید مباکرانه باشد تا باوانذد نخسذت:
چشماندازی برای آیندۀ توسعۀ منطقهای ترسیم کند؛ دوم :برنامذههذا و فراینذدهایی را کذه
1. reactive approach
2. risk
3. entrepreneurship
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تیییر نهادی را تسهی میکنند ،به اجرا درآورد؛ و سوم :عم کذرد منطقذهای را فرابینذی 1و
راهبردها و برنامهها را تعدی کند .این اقدامها ظرفیت و توانایی منطقه برای تطبیق مثبذت
با شرای تیییریابنده ،کسب تناسب الزم با شرای بازار 2و بهکارگیری صکیحِ پاانسی هذای
منابع در منطقه بهمنظور نگهداشت و تقویت عم کرد و دسایابی بذه توسذعۀ پایذدار درونزا
در قالذب نظریذۀ منطقذۀ یذادگیری ) (Maillat, 2001; OECD, 2000; Simmie,1997را
فراهم خواهند کرد تا منطقۀ مورد نظر بهعنوان منطقهای رقذابای شذناخاه شذود .انگاشذت
منطقۀ یادگیری بر مبنای این فرض است کذه تکذر یذا توانذایی پاسذخگویی منطقذه بذه
زیرساختهای یادگیری ،شیوۀ بهکارگیری دان و اندیشهها برای حفذ مزیذت رقذابای از
طریق فرایند یادگیری بساگی دارد .این مناطق بهعنوان گنجینههذا و پذرورشدهنذدههذای
دان و اندیشهها و مهیاکنندۀ بنیانهای مربوط به تسهی گری جریان دان  ،اندیشذههذا و
یادگیری عم میکنند .این مناطق بهطور فزایندهای در حال تبدی شدن بذه منذابع مهذم
نوآوری و رشد اقاصادی و ابزاری برای جهانی شدن هساند .بنابراین خ ق دانذ از طریذق
یذذادگیری جایگذذاهی مرکذذزی در شذذک بنذذدی نظریذذۀ رشذذد درونزا پیذذدا کذذرده اسذذت
( .)Stimson,2006تنها با تک ی یادگیری ممکن نمیتوان فهمید چگونه سیسام اقاصذادی
منطقهای بساه میتواند به حیات خود ادامه دهد و توسعه یابد.
3
نظریۀ دیگر در درون چارچوبِ انگاشایِ نوین ،مکعبِ عم کذرد رقابذتپذذیری منطقذهای
است .این نظریه ،مدلِ انگاشایِ سهبُعدی است که بهمنظور تشریح چگذونگی حرکذت اقاصذاد
منطقه از موقعیت زیر -بهینه 4به موقعیای بهینه پیشنهاد شده اسذت ( .)Stough,2009ابعذاد
سهگانۀ این مکعب عبارتاند از :رهبری ضعیف در برابر رهبری قوی؛ نهادهای کارامد در برابذر
نهادهای ناکارامد؛پاانسی ضعیف منابع در برابر پاانسی قوی منابع و تناسب ضعیف بذازار در
برابر تناسب باالی بازار .بهمنظور تولید بعد چهارم مکعب ،میتوان بعذد سذوم را بذه دو بخذ
تقسیم کرد :پاانسی های منابع و تناسب بازار .هر نقطۀ زمانی در اقاصذاد منطقذه ،مکذانی در
درونِ حوزۀ مکعب خواهد داشت .مناطق از منظذر بُعذد چهذارم بسذیار مانذوع خواهنذد بذود؛
1. monitoring
2. market fit
3. regional competitiveness performance cube
4. Sub - optimal
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بهویژه این تنوع در ارتباط با میزان جذب ،کیفیت و ترکیب پاانسی هایِ منذابع 1و همچنذین
نسبت به شرای موجود بازار ،رقابتپذیری صنایع و کارایی نهادهایشان بهمنظور دسایابی بذه
سازگاری با شرای بازار ،قاب طرح است .ویژگیهای یادشده بر ظرفیت منطقه برای اسذافاده
از فرصتهای بازار و تسهی کارآفرینی ت ثیر میگذارد .عم کرد منطقه در ارتباط با این چهذار
بُعد ،موقعیت منطقه در یک نقطۀ زمانی و همچنین مسیر حرکت آن در طول زمان را تعیذین
خواهد کرد .در مورد بُعد چهارم ،بهدلی پویذایی بازارهذا و تقاضذای بذازار کذه خذود ناشذی از
شرای تیییریابندۀ عوام درونی و بیرونی است ،تعداد کمی از مناطق تناسب کامذ بذا بذازار
خواهند داشت و اقاصاد منطقهای نیازمند تالش برای جرح و تعدی نهادهذا و کارامذد کذردن
سازمانها بهمنظور نگهداشت و تقویت تناسب بازار است؛ این اقدامها نیذز از طریذق کناذرل و
بهرهبرداری کارامد و کارای پاانسی منابع بهمنظذور دسذایابی بذه توسذعۀ درونزا و بنذابراین
پایدار کردن منابع انجام میگیرد .ازاینرو ،مسیر حرکت منطقه در طول زمذان کذه از طریذق
نمای فضای عم کرد آن در درون مکعب تعیذین مذیشذود ،بذه میذانکذن هذای در حذال
شک گیری مابین کارامدی و کارایی دو بُعد اول و دوم بساگی خواهد داشت.
براساس این نظریه که وامدار نظریذۀ نهذادی و توسذعۀ منطقذهای ( ;Malecki,1998
 )Scott,1988است ،منطقه ناگزیر از نهادها و رهبری ،ترکیب اجاماعی ،ساخاار اقاصادی
و درجۀ فعالیت کارآفرینی ما ثر میشود و همۀ این موضوعها بذهنکذو ویذژهای در طذول
زمان با یکدیگر تعام داشاه و درگیر میشذوند و مجموعذهای واحذد از شذرای و برآمذد
ویژه در زمانی خاص را به نمای میگذارند و بر عدم قطعیت واقعیتهذایی کذه منذاطق
در دنیای معاصر با آن مواجهاند ،ت کید میکند و برای کاه نامع ومیها بر شک گیذری
2
سیسامهای نوآوری ) (Fischer,2002ت کید میکند .نظریۀ سیسام نذوآوری منطقذهای
) ،(Cooke,2002انگاشت جدیدی است که از دهۀ 1990م و در پی تکام رهیافذتهذا و
نظریههای توسعۀ منطقهای شک گرفاه و دربرگیرندۀ سیسامی است که در آن بنگاههذا
با بازیگران منطقهای تعام دارند و در نایجه رواب درهمتنیذدۀ اجامذاعی و همجذواری
فضایی با عناصر منطقهای به یادگیری تعام ی 3و نوآوری دست مییابند و در پی ارتقذای
1. mix of resource endowments
2. regional innovative system theory
3. regional innovative system theory
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ظرفیتهای نوآوری بنگاهها ،به پویایی توسعه در مناطق یاری میرسانند .تالش بذر در
تفاوتهای اقاصادی و فرهنگی بین سطوح م ی و منطقهای است تا از این رهگذر باذوان
موانع پی روی توسعۀ منطقهای را از میان برداشت .در پذی ایذن تیییذرات و مطالعذات
گسارده در زمینۀ توسعۀ منطقهای ،رهیافتهای جدیدی همچون برپذایی سیسذامهذای
نذذوآوری و شذذبکههذذای درونمنطقذذهای (Gossling,2007) 1شذذک گرفذذت .در درون
سیسامهای درونمنطقهای ،دان و نذوآوری بذهعنذوان مکذور اصذ ی و ک یذدی توسذعۀ
درونزا مطرح شده است .سیسام نوآوری منطقهای در این رهیافذت ،بذه معنذای منطقذۀ
جیرافیایی است که در آن بنگاههای صنعای در مکیطی درهمتنیده و شذبکهبنذدیهذای
سازمانیافاه و پیچیده با یکذدیگر و سذایر بذازیگران منطقذهای تعامذ دارنذد .بذازیگران
منطقهای در درون سیسامهای نوآوری ،شام نهادهای بخ عمومی ،بنگاههای صنعای
رقیب و مؤسسههای آموزش عالی است .یکی از موضوعهای اص ی در ایذن رهیافذت ایذن
است که ظرفیتهای نوآوری در یک منطقه ،موضوعی بنگاهی نیست ،ب که به رواب بین
بنگاهها و سایر بازیگران در یک مکی جیرافیایی مربوط مذیشذود .دانذ و نذوآوری در
رهیافای درونزا موضوعی درونمنطقهای ت قی میشود و رواب شبکهای و درهمتنیدگی
اجاماعی در فرایندهای یادگیری و نوآوری در منطقه نقشی برجساه دارند .نظریۀ تخصصی
شدن منطقهاي ) ،(Liang,2004; Traistaru,2002رویکرد نظری دیگذر در درون چذارچوب
انگاشایِ نوین است؛ نظریههای موجود در زمینۀ تشریح و چگونگی شذک گیذری پدیذدۀ
تمرکز فضایی صنایع و تخصصیابی منطقهای در دو گروه از نظریههای سنای یذا نظریذۀ
کالسیک و نظریههای مرتب با جیرافیای اقاصادی نوین 2قاب بررسذی هسذاند .نظریذۀ
کالسیک از نخساین نظریهها در این حوزه است که بر مبنای آن هر منطقه یا کشذور در
تولید کاالهایی که براساس برتریهای فناوری ،مزیذت نسذبی دارد ،تخصصذی مذیشذود.
فرض نظریۀ مذکور این است که با توجه به نذابرابری منذاطق در موهبذتهذای طبیعذی،
تفاوت در مزیتهای نسبی مناطق و صنایع گوناگون ،تفاوت در بهذرهوری نیذروی کذار و
فناوری ،پایۀ رواب و مبادالت بینمنطقهای و تعیینکننذدۀ الگذوی تخصصذی منطقذهای
1. interactive learning
2. new economic geography
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است .نظریۀ جیرافیای اقاصادی نوین ( )Porter,1998; Feldman,2000بذهمنظذور بیذان
پدیدۀ تجارت درونصنعای و بینصنعای و در تکمی نظریههذای سذنای در طذول دهذۀ
1980م مورد توجه قرار گرفاه و توسعه یافاهاند .این رهیافت فرض میکند که فعالیتها
با افزای بازگشت به مقیاس ،در مناطقی که به بازار مناسبی دسارسذی داشذاه باشذند،
خوشهبندی میشوند و از مناطق دور و پیرامونی فاص ه میگیرند .در این شرای بهتدریج
ساخاار صنعای منطقهای شک خوشذهای بذه خذود مذیگیذرد و الگذوی قب ذی تخصذص
1
منطقهای تیییر میکند .نظریۀ پیوندهای فضایی با ت کید بر نظریۀ خوشههذای صذنعای
نیز در همین زمینه قاب تبیین است .بذر مبنذای انگاشذت پیونذدهای فضذایی بذهعنذوان
اندیشۀ زیرِکار توسعۀ منطقهای نوین ،نظریۀ خوشههذای صذنعای پذورتر شذک گرفذت و
بهعنوان زمینۀ نوین یادگیری و نوآوری شرکتها و تجارت نوین مطرح شد .ایذن نظریذه
در رواب میان چهار مجموعه از عوام ریشه دارد؛ نخست :شرای عام ی ،شذام نیذروی
کار ماهر ،منابع ،فناوری و زیرساختهای مورد نیاز برای توسعۀ منطقذهای؛ دوم ،شذرای
تقاضا که ماهیت توسعۀ منطقهای را تعیین میکنذد؛ سذوم ،صذنایع پشذایبان و چهذارم:
راهبرد بنگاه ،ساخاار و رقابت و وضعیت حاکم بر منطقه کذه چگونذه شذرکتهذا ایجذاد،
سازماندهی و مدیریت میشوند .در ادامه به اندازهگیری میزان مناسبت و درجۀ اهمیت و
اثرگذاری هر یک از ایذن دیذدگاههذای نظذری ،بذهعنذوان نیروهذای بسارسذاز توسذعۀی
درونزای منطقهای پرداخاه خواهد شد.
سطح و گسترۀ موردپژوهی منتخب

سطح در نظر گرفاهشده برای این پژوه «منطقههای اساانی» ایذران اسذت .دلیذ اناخذاب
این گساره سه موضوع اص ی است :نخست؛ انگاشذت «توسذعۀ درونزا» بذا ت کیذد بذر عوامذ
درونی در برابر عوام بیرونیِ مرتب با توسعه ،بساری را فراهم میکند تا مجموعۀ وسیعتذری
از ماییرهذذای اقاصذذادی نهذذادی شذذام یذذادگیری ،رهبذذری و سذذرمایۀ اجامذذاعی بذذهعنذذوان
دروندادهای اص ی برای دسایابی به توسعۀ منطقهای در نظر گرفاه شود .اندیشۀ زیرِکار ایذن
تعریف ،برانگیخان عوام تولیذد در سذطح منطقذه بذهمنظذور پایذدار کذردن رشذد و توسذعۀ
1. industrial clusters
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اقاصادی منطقهای از طریق نیروهای درونی است .ازاینرو انگاشت یادشده در مقیاسذی فراتذر
از منطقه بهدلی نادیده انگاشان عوام درونی توسعه در سذطح منطقذهای ،نذامربوط خواهذد
شد .دوم؛ در بسیاری از مطالعات تجربی انجذامگرفاذه در زمینذۀ توسذعۀ درونزای منطقذهای
مجموعههای شهری بهعنوان ق مرو مکانی موردپژوهی اناخاب شذده اسذت ( ;Stough, 2009
)Stimson, 2006؛ اما مناسبت این مقیاس در ایران بذا دو قیذد مواجذه اسذت :نخسذت آنکذه
مجموعۀ شهری به واحد فضایی اطالق میشود که دارای مرز تعیینشده همذراه بذا نهادهذای
سیاسی و قانونی ویژه برای ادارۀ آن باشد و در ایران مجموعههای شذهری فاقذد ایذن ویژگذی
هساند؛ قید دوم مربوط به گذردآوری دادههذای تک ی ذی مذورد نیذاز در ایذن مقیذاس اسذت.
سومین چال  ،در تمایز بین توسعۀ درونزای منطقهای در بسار توسعۀ فضذایی و توسذعۀ
اقاصادی است .در وضعیت نخست ،توسعۀ درونزای منطقهای پدیدهای مشابه با پدیذدههذای
اقاصاد کالن نیست و سازوکارهای برخورد و رویارویی با این پدیده نیز مافاوت است؛ ایذن در
حالی است که پدیدههایی همچون عذدم تعذادل منطقذهای یذا تمرکذز منطقذهای بذه لکذاظ
چارچوب انگاشای و نظری از نظریههای اقاصاد کالن بهره مذیبرنذد و رابطذۀ میذان رشذد در
سطح م ی و تمرکز منطقهای را بررسی میکنند؛ اما تمرکز صرف بر اقاصاد کذالن و غف ذت از
اخایارات و گسارۀ عم کردی برنامهریزان توسذعۀ فضذایی سذبب مذیشذود توسذعۀ درونزای
منطقهای ،پدیدهای اقاصادی در نظر گرفاه شود .در نظذر گذرفان منذاطق اسذاانی بذهعنذوان
سطح موردپژوهی در این مقاله ،نشان از توجه به انگاشت «توسعۀ درونزا» در ق مرو مباحذث
مکانی دارد.
روش پژوهش
برخی صاحبنظذران برنامذهریذزی ) (Vazquez-Barquero, 2002; Stough, 2009توسذعۀ
درونزای منطقهای را پدیدهای چندبُعدی میدانند و آن را هم بهعنوان یذک فراینذد و هذم
برآمد در نظر میگیرند؛ پدیدهای چندبعدی کذه کنشذگران بسذیاری را دربرمذیگیذرد و از
بسیاری از عوام ت ثیر میپذیرد .ارائۀ تعریف همگون و مورد پذیرش همگان که ابعاد کمی
و کیفی این پدیده را دربرگیرد ،دشوار است .با وجود دشذواری در ارائذۀ تعریذف ،شناسذایی
نیروهای مکر و بسارساز توسعۀ درونزا نخساین گذام در تذدوین«مذدل نظذری توسذعۀ
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درونزای منطقهای ایران» است .بررسی ضریب اهمیت و میزان اثرگذاری نیروهای یادشده
و توجه به ماییرهای مداخ هگر در پیمودن گام نخست ضروری بهنظذر مذیرسذد .پیوسذاار
نظری گساردهای برای شناسایی ماییرهای اثرگذار بذر توسذعۀ درونزای منطقذهای وجذود
دارد که نظریههایی همچون توسعۀ اقاصادی بر مبنای نظریۀ رشد منطقهای نئوکالسیک و
مدل سولو و رهیافتهای نظری نوین را که بیشار بذر عوامذ و فراینذدهای درونزا ت کیذد
دارند ،شام میشود .این پژوه بر رهیافتهای نوین توسعۀ منطقهای تمرکذز دارد .روش
بهکاررفاه برای سنج مناسبت بهکارگیریِ هر یک از نیروهای مکذر توسذعۀ درونزای
شناساییشده بر مبنای مدلسازی معادالت ساخااری است .این روش در ک ذیتذرین شذک
دارای دو بخ مدل اندازهگیری و مدل ساخااری است .مدل اندازهگیری مشخص میکنذد
که چگونه ماییرهای پنهان یا سازههای فرضی بر حسب ماییرهای قاب مشاهده یا آشذکار
مورد سنج قرار میگیرد و اعابار و روایی آنها چقدر است؟ مدل اندازهگیری شام رابطۀ
بین ماییرها با شاخصهاست و میتوان آن را معادل تک ی عام ی ت ییذدی دانسذت .مذدل
ساخااری شام رواب ع ی بین ماییرهاست و مدلسازی معادالت ساخااری بذه پژوهشذگر
اجازه میدهد تا ماییرهای آشکار و پنهان را در چارچوبی یکپارچه شبیهسازی کند.
پی از شک بنذدی مذدل انذدازهگیذری و سذاخااری ،اثبذات وجذود روابذ سذببی بذین
ماییرهای نهان و آشکار بر مبنای اص پیوساگی ضروری است .سنج ضذریب همبسذاگی
ماییرهای مساق با وابساه ،بیانگر میزان اثرگذاری ماییرهای یادشده است و آزمذون روابذ
سببی نیز نامیده میشود.
شناسایی متغيرهاي نهان و آشککار مکرتبط بکا نيروهکاي محکر

توسکعۀ درونزاي

منطقهاي و تعيين ضریب اثرگذاري آنها

نظریههای نوین توسعۀ اقاصادی منطقهای ،با ت کید بر اهمیت عوامذ نهذادی و رهبذری
چارچوب نوینی را برای توسعۀ منطقذهای پیشذنهاد دادهانذد .بذر مبنذای ایذن نظریذههذا
نگهداشتِ توسعۀ درونزایِ منطقهای که به توسعۀ پایدار منجر شذود ،از طریذق رهبذریِ
کارامدی انجام میگیرد؛ رهبری که به تیییر و جرح و تعدی نهادهذا بذهمنظذور پذذیرش
ساخاارها ،فرایندها و زیرساختهذای توسذعۀ اقاصذادی خذو گرفاذه باشذد تذا باوانذد بذا
وضعیتهایِ تیییریابنده مواجه شود و آنها را پی بینی ،مصرفِ بهینۀ پاانسی منذابع را
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تسهی و در نهایت به صنایع برای اسافادۀ کام از ظرفیتهایِ بالقوۀ بازار و دسایابی به
تناسب بازار کمک کند .با توجه به مرور ماون و نظریههای مذرتب بذا توسذعۀ درونزای
منطقهای در بندِ چهارمِ این پژوه  ،چارچوب انگاشای نوینی بهصورت زیر فرمولبنذدی
میشود:
() 3

 L , I , E 

Mediated by

 REM

RED  f

در مدل یادشده ،برآمد فرایند توسعۀ اقاصادیِ منطقهای ) (REDمرتبذهای اسذت کذه در
آن منطقه به عم کرد رقابتپذیری دست مییابد و کارآفرینی را بازنمایی میکند و در نهایذت
توسعۀ درونزا تکقق مییابد .وضعیت مربوط به برآمد یادشده بهعنوان ماییر وابساه در مذدل
باال تعریف میشود؛ وابساهای به مجموعهای از ماییرهایِ مساق و مرتب با پاانسذی منذابع
منطقه و تناسب آن با شرای بذازار ( .)REMماییرهذای مسذاق نیذز از طریذق میذانکذن
مجموعهای از ماییرهای دخالذتکننذده شذام رهبذری ( )Lو نهادهذا ( )Iکذه ممکذن اسذت
کارآفرینی ( )Eرا تسهی  ،تشویق یا حای سرکوب کنند ،میتوانند نق میانجی را ایفا کننذد.
چارچوب مدل نوین به شک انگاشای و مطابق با اثر مساقیم و غیرمساقیم میذانکذن هذای
بین ماییرهای مساق و ماییرهای مداخ هگر نشان داده شده است .شک  1نشان مذیدهذد
که رواب بینابینیِ پویا و چگونگی عم کرد و شک یابی آنها در طول زمذان ،ماهیذت توسذعه و
عم کرد منطقه را شک خواهد بخشید .این ویژگیِ پویاییِ حیذاتی روابذ کذه در شذک زیذر
ترسیم شده است ،بیانگر نکوۀ اثرگذاریِ ماقاب ماییرهایِ مداخ هکننذده ) (L,I,Eبذهمنظذور
ایجاد کاتالیزورهایی بذرای اسذافادۀ کارامذد و کذارای پاانسذی هذای منذابع منطقذه و کسذب
فرصتهای بازار است .در این پژوه توسعۀ درونزای منطقذهای ،ماییذر پنهذان وابسذاه در
نظر گرفاه شده است؛ درحالیکه در بعضی از مطالعات تجربی از آن بذهعنذوان ماییذر آشذکار
وابساه نام برده شده است ( .)Amin,1995; Clark, 2000;Stimson, 2006دلی این اناخذاب،
توجه به تمایز بین برنامهریزی فضایی توسعه با سایر اناظامهای مرتب با ساماندهی ق مذروی
اقاصادی همچون ع م اقاصذاد و جیرافیذای اقاصذادی اسذت .برنامذهریذزی فضذایی از طریذق
راهبردهای ق مرومکور در پی ایجاد هماهنگی یا یکپارچه ساخان ابعاد مخا ف سیاسذتهذای
بخشی است و در زمینۀ توسعه ،رهیافای یکپارچهنگر را برمیگزیند.
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شکل  .1چارچوب مدلی نوین براي توسعۀ درونزاي منطقهاي

با توجه به حذوزۀ عمذ برنامذهریذزی فضذایی و تمذایز آن بذا حذوزۀ عمذ نظریذههذای
فراق مروی ،باید هم به تعاریف مرتب با رشد اقاصادی همچون نرخ اشذایال و هذم ماهیذت و
کیفیت رشد اقاصادی همچون تیییرات سهم گروههای شی ی و حرکت به سمت شذی هذای
نیازمند مهارت و سطح آموزش باال در جهت نوآوری و کارآفرینی توجذه شذود (Audretsch,
) .2004; Bardhan, 2006با پذیرش چنین رهیذافای در زمینذۀ توسذعۀ درونزای منطقذهای،
مفهوم تیییر سهم در گروههذای عمذدۀ شذی ی و توانذایی تولیذد نذرخ اشذایال بذاالتر بیذانگر
بهرهبرداری بهینه از منابع و تولید ارزش افزوده بیشار در منطقه است .بذا توجذه بذه سذنج
ضریب همبساگی بین دو ماییر تیییر سهم در گروههذای عمذدۀ شذی ی و تذوان تولیذد نذرخ
اشایال باالتر و توسذعۀ درونزای منطقذهای ( )Stough, 2009; Bartelsman, 2000از سذوی
برخی مطالعات تجربی و قوی بودن این ضریب ،میتوان گفت تقریب مناسبی از ماییر پنهذان
وابساه بهدست میدهد .نخسذاین ماییذر پنهذان مسذاق بذرای سذنج توسذعۀ درونزای
منطقهای ،موهبت منابع است .این ماییر پنهان شذام ماییرهذای آشذکاری همچذون انذدازۀ
جمعیت ،نرخ رشد جمعیت ،نرخ بیکاری ،سطوح آمذوزش و درآمذد سذرانه اسذت ( Stimson,
 .)2006در ارتباط با جمعیت بذهمنظذور همسذانسذازی آن بذا سذایر ماییرهذا از لگذاریام آن
اسافاده شده است .بهدلی ت ثیر نیروی کار بر رشد درونزا و بررسی آثار سذرمایۀ انسذانی بذر
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توسعۀ منطقهای بهترتیب ماییرهای نرخ بیکاری و سذطوح آموزشذی بذه مذدل افذزوده شذده
است .آمار مربوط به درآمد سرانۀ خانوار نیز بهمنظور انذدازهگیذری سذطح درآمذدی بذر رشذد
اقاصادی منطقه مورد توجه قرار گرفاه اسذت .در مذورد ماهیذت سذاخاار اقاصذادی منطقذه،
از«ضریب جینی» برای نمای وضذعیت پذراکن و میذزان نذابرابری تولیذد در قسذمتهذای
مخا ف که بیانگر تخصصی شدن است ( ،)Liang, 2004اسافاده شذده اسذت .آمذار تفصذی ی
اشایال مرتب با این ماییر در فهرست نشریات درگاه الکارونیکذی مرکذز آمذار ایذران مذال
مکاسبه بوده است (پیوست نخست) .ضریب مکانی نیذز تقریذب مناسذبی از پایذهای بذودن و
میزان صادرات فعالیتهای اقاصادی منطقهای بهدست میدهذد ) .(Vogiatzoglou, 2006در
زمینۀ مفهوم ماهیت ساخاار اشایال منطقذه ،از گونذهبنذدی رایذخ ) (1995در مذورد افذزای
رقابتپذیری منطقهای و افزای توانایی منطقه برای بهرهبرداری بهینه از منابع اسافاده شذده
است .در این زمینه سه گروه عمدۀ شی ی شناسایی شده است:گروه نخست ،مشذاغ مذرتب
با خدمات تولیدی عادی؛ گروه دوم ،مشذاغ مذرتب فعالیذتهذای خذدماتی؛ و گذروه سذوم،
خدمات تک ی ی و نمادین .1مشاغ گروه اول و دوم ،به نیروی انسذانی مذاهر و آمذوزشدیذده
نیاز ندارند و شام مشاغ ی همچون کارگران ساده و کارمندان امور اداری و دفاری مذیشذود.
مشاغ گونۀ سوم بر مبنذای فعالیذتهذای ذهنذی بذوده و نیازمنذد مهذارت و سذطوح بذاالی
آموزشیاند و مواردی همچون قانونگذاری و مقامات عالیرتبذه و مذدیران را شذام مذیشذود.
طبقهبندی مشاغ از سوی مرکز آمار ایران در چارچوب گروههذای عمذدۀ شذی ی بذهمنظذور
انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن معیار عم بوده است .در مذورد ماییرهذای اقاصذاد
غیرسنای و نهادی میتوان به اهمیت همیاری گروههذای مک ذی در چذارچوب سذازمانهذای
غیردولای و خودانگیخاگیهای همبساه اشاره کرد .همچنین عوام نهادی جهتگیذریهذای
اقاصذذادی منطقذذه را تیییذذر مذذیدهنذذد و سذذرمایۀ اجامذذاعی شذذک گرفاذذه از ایذذن مسذذیر بذذه
بازدهیهای فزاینده به اقاصاد منطقه از طریق کاه هزینههای مبادله یاری میرساند.

1. symbolic and analytic
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در این زمینه ناایج آمارگیری از سازمانهای غیردولای و شعبههذای آنهذا بذر حسذب
مکدودۀ جیرافیایی فعالیت و اساان ،گزارش تک ی هزینههذای مبادلذه در ایذران مرکذز
پژوه های مج س شورای اسالمی و حسابهای م ی مناشرشده از سوی بانک مرکذزی
مبنای مکاسبات بوده است .قدرت رهبری مک ی بر اناخابهای سیاسای شذام اهذداف
ب ندمدت و تعهدات آتی ت ثیر میگذارد و با ساخاار اقاصذادی منطقذهای مذرتب اسذت.
تعداد شرکتهای بزرگِ مساقر در منطقه که نق هدایت و رهبری توسعۀ منطقذهای را
بر عهده دارند ،بر منابع انسانی و طبیعی منطقذه کناذرل دارنذد و سذبب اففذت یذا رشذد
اقاصادی در منطقه میشوند ( .)Stough,2014;Stimson,2006حکشدگی 1این شذرکت
ها در ساخاار اقاصادی به معنایِ رابطۀ دوسویهای است که برونداد آن میتواند توسذعۀ
درونزای منطقهای باشد .در این زمینه از خالصذۀ ناذایج رتبذهبنذدی چهارصذد شذرکت
بزرگ کشور که بر مبنای باالترین اشایالزایی ارزش بازار بوده است ،اسافاده شده است.
این آمار از سوی سازمان مدیریت صنعای براساس اطالعات سذال مذالی  1389مکاسذبه
شده اسذت .در مذورد مفهذوم کذارآفرینی و نذوآوری ،مذروری بذر ماذون موجذود بیذانگر
بهکارگیری دروندادهایی همچون میزان سرمایهگذاریهذای دانشذی یذا سذرمایهگذذاری
بسارساز نوآفرینی است ) .(Belderbos,2011همچنین در زمینۀ کذارآفرینی بنگذاههذای
کوچک و ماوس بهدلی ایفای نق کارآفرینی در اقاصاد منطقه ،حذایز اهمیذتانذد؛ در
این زمینه طبقهبندی کسبوکارهای مرکز آمار ایران و توزیع ارزش افزودۀ بخ صذنعت
بر حسب اندازۀ کارگاه بانک مرکزی ،مال عم بوده است.
پس از نمایهسازی نیروهای مکر و بسارساز توسعۀ درونزای منطقذهای (جذدول
 )3بهعنوان ماییرهای آشکار مساق  ،بررسی ضریب اثرگذذاری مفذاهیم شذک دهنذدۀ
نیروهای یادشده بر ماییر وابساه به روش آزمون سببی و سنج ضذریب همبسذاگی
آنها ضروری است (جدول  .)4در ادامه بهدلی نامع وم بذودن میذزان دقیذق اثرگذذاری
ماییرهای مساق بر ماییر وابساه و آزمون رابطۀ هذمخطذی بذین ماییرهذای پنهذان
مساق  ،از مدل اندازهگیری و ساخااری پژوه به روش معادالت سذاخااری اسذافاده
خواهد شد .دلی بهکارگیری این روش این است که جمع جبذری ضذریب همبسذاگی
1. embeddedness
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مفاهیم شک دهندۀ ماییرهای پنهان مساق  ،میزان دقیق اثرگذاری بر ماییر وابسذاه
را نشان نمیدهد .این روش در ک ی ترین شذک دارای دو بخذ مذدل انذدازهگیذری و
مدل ساخااری است .مدل اندازهگیری مشخص می کند که چگونه ماییرهای پنهان یذا
سازه های فرضی بر حسب ماییرهای قاب مشاهده یا آشکار سنج می شود و اعابار و
روایی آنها چقدر است؟ مدل اندازهگیری شام رابطۀ بین ماییرها با شاخصهاسذت و
می توان آن را معادل تک ی عام ی ت ییدی دانست .مدل ساخااری شام روابذ ع ذی
بین ماییرهاست و مدلسذازی معذادالت سذاخااری بذه پژوهشذگر اجذازه مذیدهذد تذا
ماییرهای آشکار و پنهان را در چارچوبی یکپارچه شبیهسازی کند .پی از شک بندی
مدل اندازهگیری و سا خااری ،اثبات وجود رواب سببی بین ماییرهای نهان و آشکار بر
مبنای اص پیوساگی ضذروری اسذت(.کالناری .)1388 ،سذنج ضذریب همبسذاگی
ماییرهای مساق با وابساه ،بیانگر میزان اثرگذاری ماییرهای یادشده است و آزمذون
رواب سببی نیز نامیده میشود .پژوه پی رو بر آن است تا بهمنظور پاسخگویی به
پرس کالن چگونگی دسایابی به توسعۀ درونزای منطقهای در بسار منذاطق ایذران،
به تدوین مدل نظری توسعۀ فضایی توسعۀ درون زای خاص مناطق ایذران بپذردازد .در
این فرایند در نظر گذرفان مذوارد زیذر راهگشاسذت :نخسذتذذ توجذه بذه اناقادهذای
صورت گرفاه از رهیافت همریخت در توسعۀ منطقه ای و توجه به بسذار و ویژگذیهذای
زمینه ای کشور در پیشنهاد چارچوب توسعۀ درونزای منطقهای ،امکانناپذیری کاربرد
یکسذذان و همچنذذین تردیذذد در زمینذذۀ سذذودمندی و کذذاربرد یکسذذان راهکارهذذای
شناسایی شده در ماون مخا ف برای ک یۀ بسارها از موضوعاتی اس ت که مورد توجذه و
ت کید این پژوه قرار دارد؛ دوم ذ پیشنهاد چارچوب توسذعۀ ِدرونزای منطقذهای بذا
ویژگی دربرگیرندگی و جامعیت؛ سوم ذ در نظذر گذرفان آثذار مسذاقیم و غیرمسذاقیم
نیروهای مکر و بسارساز توسعۀ درونزای منطقهای و ضرورت رفع همخطیها :ایذن
موضوع از طریق شنا سایی ماییرهای میذانجی گذر و ترسذیم روابذ مشذخص در قالذب
نمودار تک ی مسیر ،امکانپذیر خواهد شد .برای بررسی درست بودن مذدل و بذرازش
آن با ناایج حاص از سنج ضریب همبساگی ،از شاخصهای مخا ف برازندگی کای
اسکوئر ( ،)λ2میذانگین مجذذور پسذماندها ( )RMRشذاخص برازنذدگی فزاینذده (،)IFI
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شاخص برازندگی تطبیقی ( ،)IFIشذاخص میذزان انطبذاق ( )GFIو ریشذۀ دوم بذرآورد
واریانس خطای تقریب ( )RMSEAاسافاده شد .اناخاب مدلیابی معذادالت سذاخااری
در این پژوه به دو دلی است :نخست ،ایذن شذیوه در مواجهذه بذا روابذ چندگانذۀ
همزمان ،روش مساقیمی بهدست میدهد کذه دارای کذارایی آمذاری نیذز اسذت؛ دوم،
توانایی این شیوه در ارزیابی رواب بهطور همه جانبه سبب شده که پذژوه از تک یذ
اکاشافی به تک ی ت ییدی اناقال یابد .این اناقال سبب شذده تذا نگذرش مذنظمتذر و
ک یتری از موضوعها پدیدار شود ) .(Hair,2010سذنج ضذریب همبسذاگی مفذاهیم
تشکی دهندۀ ماییرهای مساق پنهان با وابساه در سطح معنذاداری  0/05در جذدول
 3بیانگر اثرگذاری شدید و مساقیم دو نیروی مکرکۀ سرمایۀ انسانی و عوامذ نهذادی
بر توسعۀ درونزای منطقهای است.
مدل اندازهگيري متغيرهاي مستقل پنهان بر توسعۀ درونزاي منطقهاي

یافاههای بهدستآمده از برآورد مذدل انذدازهگیذری عوامذ مذؤثر بذر توسذعۀ درونزا بذا
اسافاده از نرمافزار  AMOS20از طریق تک ی عام ی ت ییدی در شک  2و جدول  4آورده
شده است.
با توجه به ناایج پژوه دربارۀ آزمون برازش مدل و شاخصهای مخا ذف برازنذدگی
در جدول  ،5برازش مدل در سطح قاب قبولی بود.
مدل ساختاري پژوهش

ناایج بهدستآمده از اجرای مدل ساخااری ذ انگاشای پذژوه در جذدول  6و شذک 3
آورده شده است .ارزیابی برازش نیکویی مدل ساخااری نشان داد ،براساس شذاخصهذای
برازندگی ،مدل بهدستآمده از برازش نیکویی قاب قبذولی برخذوردار اسذت و در نایجذه
ساخاار مدل پژوه مناسب بود.
همانطورکه شک  3نشان مذیدهذد ،پذنج ماییذر مسذاق نهذان مذورد بررسذی در
چارچوب مدل شام ماییرهای نهادی ،کارآفرینی ،موهبت منابع ،تناسب بازار و رهبذری
در حدود  63درصد از واریانس توسعۀ درونزای منطقهای بهعنوان ماییر وابساۀ پژوه
را بیان میکنند.
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شکل  .2مدل اندازهگيري عوامل مؤثر بر توسعۀ درونزا براساس ضرایب استاندارد

جدول  .5نتایج ميزان تطابق مدل اندازهگيري با شاخصهاي برازندگی
شاخص
معیار پیشنهادشده
معیار گزارششده

λ2

IFI

RMR

CFI

GFI

RMSEA

≤3
2/13

≤ 0/9
0/912

≤ 0/08
0/073

≤ 0/9
0/921

≤ 0/9
0/925

≤ 0/08
0/071
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جدول  .6نتایج ميزان تطابق مدل ساختاري با شاخصهاي برازندگی
شاخص
معیار پیشنهادشده
معیار گزارششده

λ2
≤3
2/55

IFI
≤ 0/9
0/902

RMR
≤ 0/08
0/079

CFI
≤ 0/9
0/910

GFI
≤ 0/9
0/915

RMSEA
≤ 0/08
0/075

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

نتيجهگيري
ناایج پژوه نشان داد که براساس مقادیر شاخصهای برازندگی بهدستآمذده ،سذاخاار
ک ی مدل پژوهشی مناسب است و پذنج عامذ نهذادی ،رهبذری ،کذارآفرینی و نذوآوری،
موهبت منابع و تناسب بازار در حدود  63درصد از واریانس توسعۀ درونزای منطقهای را
بیان میکنند (جدول  .)7ادعای این پژوه آن است که منطقه بهطور اجانابناپذذیری
از پنج عام یادشده ما ثر میشود و همۀ این موارد بذهنکذو ویذژهای در طذول زمذان بذا
یکدیگر تعام دارند و درگیر میشوند و مجموعذهای واحذد از شذرای و برآمذد ویذژه در
زمذذانی خذذاص را بذذه نمذذای مذذیگذارنذذد .چذذارچوب مذذدل انگاشذذای بذذر عذذدم قطعیذذت
واقعیتهایی که مناطق در دنیای معاصر با آن مواجهاند ،ت کید میکند .توسعۀ اقاصذادی
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منطقه ای در طول زمان ،برآمد وضعیت ناشی از ماییرهای مسذاق و عوامذ میذانجی و
فرایندهایی است که بر توسعۀ یادشده ت ثیر میگذارنذد .همذانطورکذه ناذایج جذدول 7
نشان میدهد ،بعد نهادی و پاانسی منابع بهعنوان ماییرهای مسذاق پنهذان بیشذارین
ت ثیر را بر ماییر وابساه دارند .پاانسی های منابع منطقه هم بهعنوان مزیت و هذم عذدم
مزیت نسبی برای مکان مورد نظر در نظر گرفاه میشوند .با این حذال منطقذه بذا وجذود
فقر نسبی در زمینۀ پاانسی های منابع با فرصت های اند برای گسارش بازار میتوانذد
به موفقیت هایی دست یابد .این امر ممکن است از طریق رهبری قوی و نهادهای کارامذد
که دارایِ نق کاتالیزور و تسهی کننذدۀ فعالیذتهذای کذارآفرینی بذهمنظذور تقویذت و
بهرهگیری از پاانسی های منابع موجود و افزای ِ جذبِ بازارند ،رخ دهد .از سذوی دیگذر
رهبری ضعیف و نهادهای ناکارامد ،ابزارهایی هساند که بهواسطۀ آنها پاانسی های منابع
بهطور کارامد بهکار گرفاه نمیشود و فرصتهای ظهور بازار ناکارامد فراهم مذیشذود .در
این شرای بهمنظور برقراری اتصال بین عوام نهادی برای اندازهگیری پاانسذی منذابع،
تمرکز بر تقویت مشارکت و سرمایۀ انسانی و حضذور نهادهذای مذالی ،جنبذهای دیگذر از
پاانسی منابع است .ناپایداری هایِ رهبری نش تگرفاذه از انگذارۀ فقذدان منذابع نهذادی
است .رهبری و نهادها بههمراه کارآفرینی نق حیاتی در نگهداشذت و تقویذت عم کذرد
اقاصادی منطقهای و دسایابی به توسعۀ پایدار دارند.
جدول  .7تفکيک اثر مستقيم ،اثر غيرمستقيم و اثر کل در ساختاري ک انگاشتی پژوهش
متغير وابسته

متغير مستقل

اثر مستقيم

اثر غيرمستقيم

اثر کل

توسعۀ درونزای منطقهای

موهبت منابع
تناسب بازار
نهادها
رهبری
کارآفرینی و نوآوری

0/48
0/33
0/54
0/42
0/38

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

0/48
0/33
0/54
0/42
0/38

الباه پاانسی منابع مناطق و تناسب اقاصاد منطقه ای نسبت به شرای بازار عذوام ی
حیاتی دیگری هساند که بر عم کرد اقاصادی منطقهای تذ ثیر مذیگذارنذد؛ امذا رهبذری
(شام کارآفرینی) و عوام نهادی ممکن است به افزای یا کذاه کارامذدی و کذارایی
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بهکارگیری پاانسی منابع و نکوۀ جذب آنها در بازار منجر شذود .در ارتبذاط بذا سذرمایۀ
انسانی ،نق نهادها نیز برجساه است (مکمدی و امیدوار)1394 ،؛ اگر «سرمایۀ انسذانی
را ظرفیتهای مولد انسانها بهعنوان عذامالن ایجذاد درآمذد در اقاصذاد منطقذه در نظذر
بگیریم» ( ،)Rosen,2008:99موضوع مهمی که در زمینۀ سرمایۀ انسانی باید مورد توجه
قرار گیرد ،این است که توانایی های نامولد ،ولی درآمدزای افذراد نیذز بخشذی از سذرمایۀ
انسانی آنان مکسوب میشود؛ تواناییهایی که ممکن اسذت در فعالیذتهذای غیرمولذد و
حای مخرب نیز بهکار رود و این نکاهای است که مورد توجه روزن قرار نمذیگیذرد .ایذن
درحالی است که برای مثال بامول) (Baumol,1990بذه تفصذی توضذیح مذیدهذد کذه
چگونه کارآفرینی بهمنزلۀ نوعی سرمایۀ انسانی ،در طذول تذاریخ در جهذت فعالیذتهذای
غیرمولد و حای مخرب به کار رفاه است .روشن است که اگر سذرمایۀ انسذانی در چنذین
فعالیتهای غیرمولدی بهکذار رود ،سذرمایۀ فیزیکذی ،فنذاوری و نذوآوری نیذز کذه مذورد
اسافادۀ انسان است ،در معرض چنین کاربرد غیرمولدی قرار دارد .ازاینرو موضوع مهمی
که در اینجا مطرح می شود ،این است که چگونه در فراینذد توسذعۀ درونزای منطقذهای
باید تواناییهای نامولد به مولد تبدی شود؟ در پاسخ باید گفت نهادگرایانی چون عاصذم
اوغ و و همکاران ( )2005معاقدند نهادها و بهویژه نهادهذای اقاصذادی بذهعنذوان قواعذد
بازی جمعی و جاری در یک جامعه ،که انگیزههای اقاصادی افذراد آن جامعذه را هذدایت
می کنند ،از یک سو نق قاطعی در تعیذین میذزان انباشذت سذرمایۀ فیزیکذی ،سذرمایۀ
انسانی و فناوری و نوآوری دارند و از سوی دیگر ،هدایتگر سرمایۀ انسانی و سایر عوامذ
تولید به سمت فعالیتهای مولد هساند و این یکی دیگر از دالی قوت تبیین نهذادی در
دسایابی به توسعۀ درونزاست .ازاینرو ابزار رهبریِ قدرتمند منطقه بهمنظور به جریذان
انداخان راهبرد توسعۀ اقاصادی منطقهای بر مبنای نهادها ،باید مباکرانه باشد تا باواند:
 چشماندازی برای آیندۀ توسعۀ منطقهای ترسیم کند؛
 برنامهها و فرایندهای تسهی کنندۀ تیییر نهادی را به اجرا درآورد؛
 عم کرد منطقهای را فرابینی و راهبردها و برنامهها را تعدی کند.
این اقدامها ظرفیت و توانایی منطقه برای تطبیق مثبذت بذا شذرای تیییریابنذده ،کسذب
تناسب الزم با شرای بازار و بهکذارگیری صذکیحِ قاب یذتهذایِ منذابع در منطقذه بذهمنظذور
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نگهداشت و تقویت عم کرد و دسایابی به توسعۀ پایدار در قالذب منطقذۀ یذادگیری را فذراهم
خواهند ساخت تا منطقۀ مورد نظر ،منطقهای رقذابای بذر مبنذای توسذعهای درونزا شذناخاه
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