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 چكیده

و  شتاب امروز، هرروز نتایج پژوهش ها در حوزه های مختلف علمی )از پزشكی تا علوم الكترونیک و...( افزایش می یابددر دنیای پر

در شود. و بهتر شدن زندگی وی انجام می یا به عبارتی دیگر توسعه انسانی بیشتر این تحقیقات با هدف ارتقاء کیفیت زیست انسان

در امر برنامه ریزی منطقه ای به انگیزه ی توسعه مناطق، ایجاد تعادل و توازن منطقه ای، جلوگیری از مهاجرت نیروی کار، ، ن مقالهای

ی ی مختلف بوده است که با کمک از پتانسیل هابهره وری و ارتقاء ارزش افزوده در بخش ها تعیین هزینه بهینه ی اعتبارات، افزایش

و توان نیروی کار و زیرساخت های خود می توان در جهت بهره مندی اقتصادی گام بردارند. البته ناگفته نماند که این نیرروی  درونی

 متخصصان و نخبگان از گیری بهره با شهری خدمات حوزه درو به طورکلی  انسانی نیاز به آموزش و تخصصی شدن در بازار کار دارد

موجب هم افزایی منطقه ای شد، می توان  ؛ با این عمل.شد خواهد حوزه این در رسانی خدمت و کیفیت سطح افزایش باعث توانمند

بدیهی است زمانی که کشورهای کوچک منابع طبیعی ، مالی و انسانی خود را در قالب چارچوب مشترکی متمرکز عرضه نماید، توان 

 بیشتری در رویارویی با نهادهای اقتصادی، سیاسی جهانی و شرکت های بزرگ چندملیتی خواهند داشت.

بر مبنای روش توصیفی و اسنادی استفاده خواهرد  و تأثیرات دانش بنیان توسعه منسجم از لذا در این پژوهش به جستجوی مفاهیم

 .درون زا خواهد پرداختر توسعه قه ای با تأکید بمنطشد، این نوع پژوهش به توصیف و تفسیر عوامل توسعه 

 

 لمات کلیدیک

 دانش بنیان ،، توسعه انسانی، برنامه ریزی منطقه ایپتانسیل درونیهم افزایی منطقه ای، توسعه درون زا، توسعه، 
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 مقدمه -6

 یجهتان احستام مت یت مسئله که اکنون دوسوم جمع ینباتوجه به ا

کته مگصصت   یتزیشتده انتد، چ یتاتگگیکنند که دچار کت  توستعه 

 یرتتقو"علت  بتا  یناست   بته همت یو ناهنجتار یادو انق یترودسگ

توان توسعه هرمکان را از دل  یهرمنطقه م یها ییو توانا "هایلپتانس

که با  یردگ ینشئ  م ییاشگباه از آنجا بزرگگرین  دکر ی همان جا تقو

رشد درآمد سرانه و  یاکثر مردم به رشد اقگصاد "توسعه"وجود کلمه 

گتردد بلکته در  یرشد تنها با اقگصاد، کامل نم یق اما در حق رسندیم

کامتل  یتواند به معنت یم یهرمکان و عناصر اجگماع یعیاثر عوامل طب

درون زا کتردن  یچتارچو  نگتره هتا یتنو در ا یاتت توسعه دس  

موجتود،  یهتا یت از ظرت هبودن، بتا استگداد یتوسعه از بعد درون باتگ

توسعه "و برون زا شده اس . از جملته  یرامونیپ یتوسعه ها یگزینجا

 باشد. یم یاجگماع یاتبه همراه رونق ح یبهبود منظر شهر "درون زا

را  یزیکتیت یهتا یهتوسعه بر خالف گذشگه که سرما یدجد یاتنظر در

 یلپگانسذکر اس  که  قابل دانسگند، یم یموتور محرکه توسعه اقگصاد

 یت بته  "یانسران یررویمشارکت ن"منطقه همگام بتا  یدرون یها

 یلتیتحم ی"زا یررونعوامل ب"و بتدون  یمنطقه ا یتوسعه درون زا

 .یات دس  

 ایجتاد ،ای منطقته ریتزی برنامه لعاتمطا به توجه اصلی دالیل از یکی

 از یکتی زیست  محتی  و اشتگاال جمعی ، بین ای منطقه تعادل ی 

 های ویژگی از مندی بهره با منطقه هر که چرا. اس  اصلی های آرمان

 از ای مجموعه برگیرنده در خود، سیاسی و تیزیکی اجگماعی اقگصادی،

 تواننتد متی توسعه ولیمگ های نهاد آن، بر تکیه با که اس  ها پگانسیل

  از جهگی در کنار مزایتای نمایند تدوین را توسعه راهبردهای و ها رویه

اقگصادی، مطالبات اجگماعی، در ارتباط با جامعه جهانی متی توانتد بتا 

 .[1]گری مقیام محلی را بهره مند سازدسرع  بیش

 مبانی نظری -2

 توسعه -2-6

توستعه در هتر مرحلته از تحتول و  ی،تلستد-یصرف نظر از جنبه نظر

 ییو حتد آن بتا مالکهتا یابتد یم یکاربرد-ینیتکامل جامعه، مدهوم ع

 ی،نهتتاد یدر ستتاخ  هتتا یاساستت یدگرگتتونشود.شتتامل  یمتت یتتینتع

متردم  یعمتوم یهتا یریستوگ ینو همچنت یترهنگ ی،ادار ی،اجگماع

در بتر  یتزمتردم را ن یدو عقا ممدهوم، عادات، رسو یناس . توسعه در ا

 یکتاربرد -ینتیتوستعه در مدهتوم ع یهتا یژگتیو ین. مهمگرگیردیم

دادن بته نقت   ی به عنوان محور توسعه، اهم یدسگانعبارت اند از: ته

توسرعه برر  یهتك" ی،و محل یاتراد جامعه، توسعه بوم ی اکثر یاصل

 .[7-2]یرهو غ "منابع موجود

 توسعه درون زا -2-2

 ی  تضتای ترهنگتی، اجگمتاعی و نمتادین است . "درون زا"مدهوم 

منشأ نوسازی درونی اس . پس نوسازی تق  به مدهتوم اقگبتام متدل 

هت   "نوسازی سرنت"خارجی نیس ، بلکه می تواند به معنتی  های

باشد. نوسازی وارداتتی ستبت تصریتت سترمایه اجگمتاعی و ترهنگتی 

موجود می گردد  نوسازی از درون به معنتی اعتاده و انطبتار سترمایه 

، نوسازی نیروهتای نوسازی سن گماعی موجود اس . در ترهنگی و اج

به پایین نبوده و از بیترون تحمیتل  محلی و مردمی به معنی بسیج باال

ی جایگزین طیف مصگلدی از جایگزین هتای درون زا نمی شود. توسعه

مانند: مردم، اجگماع، محله، ومردم عادی را عامل توستعه معرتتی متی 

ی کند. اگر درون زا معادل درون اجگماع باشد، بیشگر به مسئله توسعه 

رون جامع باشد، سبت توجه بته قومی میل دارد و اگر درون زا برابر با د

 .[3]ی شدن و کمرنگ شدن مرزها می گرددمسئله جهان

توستعه ترآینتدی است  وابستگه بته عوامتل  "زا نفرآیندهای درو"

بسیاری که عمدتاً معطوف به زمان هسگند. تجربیات چنددهه گذشتگه 

سعه در حوزه اقگصتادی مبگنتی بتر در توسعه مناطق نشان می دهد تو

دسگرسی به نیروی کار ارزان به سم  اقگصادهای دان  بنیان مگمایتل 

گردیده اس . به طتورکلی در توستعه منتاطق بتا دونتوع عامتل روبترو 

 هسگی .

 حکمروایی، نهادهای محلی و منطقه ای. عوامل درون زا:

ملتی و  سیاس  های دول  مرکزی، ویژگی های بازار عوامل برون زا:

 .[6]جهانی

 هم افزایی منطقه ای -2-3

 در کوچت  کشتورهای بیشتگر قدرت به تواند می ای منطقه اتزایی ه 

 کوچت  کشورهای که زمانی اس  بدیهی گردد، منجر جهانی معادالت

 مشتگرکی چتارچو  قالتت در را ختود انستانی و متالی طبیعتی، منابع

 نهادهرای برا رویرارویی" در بیشتگری تتوان نمتاین، عرضه مگمرکز
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 خواهند چندملیگی بزرگ های شرک  و جهانی "سیاسی و اقتصادی

 .[1]داش 

 پتانسیل درونی -2-4

تعریف عمومی تری نسب  به مدهوم اولیه داشتگه و مجموعته نیروهتا و 

پارامگرهای درونی اجگماعی، اقگصادی، سیاسی و تیزیکی منطقته را در 

بر می گیرد  پگانسیل های درونی به پگانستیل هتای موجتود محتدوده 

-  بص  های گوناگونی محلی و منطقهی که توسنبوده و پگانسیل های

زیرساخت ها، مراکز آموزشی، دانشگاه ها و "ای تولید شده نظیتر 

 .[4]را نیز شامل می شوند "و غیره سازمان های تحقیقاتی

 توسعه انسانی -2-5

سترمایه  توسعه انسانی مبگنی بر سترمایه گتذاری در منتابع انستانی، و

 انسانی اس . این رویکرد بیشگر مربوط به متدل شترر آستیا و دیتدگاه
هتتای پاپنتتی دربتتاره توستتعه غالتتت استت  و در حتتال حاضتتر یکتتی از 

افزایش دانرش رشرد "رویکردهای غالت جریان اصلی توسعه است . 

اقتصادی ، همانند رشد نروآوری محرور و تاکیرد برر پرژوهش 

کند که سرمایه گذاری در سرمایه  این اسگدالل را تقوی  می ،"انسانی

 .[3]انسانی رشد را اتزای  می دهد

 برنامه ریزی منطقه ای -2-1

تنظیم و هماهنر  "برنامه ریزی منطقه ای ترآیندی اس  در جه  

با نیازها و امکانات  "اجتماعی-کردن برنامه های مختلف اقتصادی

رت دیگتر برنامته ریتزی منطقته ای ترآینتدی است  در محلی، به عبتا

در برنامته ریتزی و تتراه  کتردن روحیتات  "جهت مشارکت مردم"

برنامه ریزی از پایین به باال به منظور انطبار برنامه های کالن ملتی بتا 

 .[8-5]اس  ویژگی های ناحیه ای

 دانش بنیان -2-7

شهرستازی و معمتاری بتر استام  ،"آقای دکتر ماجدی "یبه گدگته

اقگصتادی اجگمتاعی  درجه توستعه یتاتگگی هرکشتور در زمینته هتای

که هرچه میزان توستعه گیرد، بدین معنا ترهنگی و محیطی، شکل می

اتزای  یابد، تأثیرگذاری  اقگصادی، اجماعی، ترهنگی و زیس  محیطی

بر شهرسازی و معماری نیز بیشتگرخواهد بتود، ازآنجتایی کته اقگصتاد، 

اجگماع، محی  زیس ، دائ  در حال تحول اس ، این تحوالت براستام 

 پیشبرد دان  و توسعه عل  صورت خواهد گرت .

 یقروش تحق -3

را  یسندهتواند راه نو یم ی،علم یقدر هر تحق یروه علم ی از  پیروی

. یتدنما یسترم یعلمت یو دسگاوردها یحپاسخ صح ی به  یدنرس یبرا

ستواالت،  یماست برا یپاسص یاتگنبه اهداف پژوه  و  یابیلذت دسگ

خواهد بود  یرمعگبر امکان پذ یروه شناس ی از  یرویپ یقتق  از طر

رو  ینا بابد از یم یاعگبار علم یقتحق ی اس  که  یقطر ینو تنها از ا

 یمت "یکراربرد" یقاتپژوه  حاضر از نوع تحق یاز بعد روه شناس

بتا  یتوسعه منطقه ا یسازوکار کاربرد ینتدو یپژوه  در پ ینباشد. ا

بتر  یپژوهشت یکتردمنظتور رو ینا یبر توسعه درون زا اس . برا یدتاک

روه از  یتنشتد.در ا واهتداستگداده خ "یو اسناد یفیتوص" یمبنتا

و  ی،استناد ی،شده که شامل مطالعات کگابصانته ا یاطالعات جمع آور

باشتد، در رونتد  یمت ییقابتل شناستا یکه بته صتورت چتاپ یهر منبع

 پژوه  اسگداده شده اس .

 پیشینه تحقیق -4

ای با مروری بر ادبیات تصصصتی مترتب  بتا توستعه درون زای منطقته

گردد که به دلیل جدید بودن موضوع پژوه  و نتوآوری مشصص  می

تجربیتات  باتوجته بته در موضوع پیشینه ی داخلی موجود نیست  امتا

، نوآوری منطقه ای ابزار مناسبی در جه  ترغیت رشد اقگصادی جهانی

که به صتورت  باالبردن سرانه تولید ناخال  داخلی به حسا  می آیدو 

 موردی ذکر می گردد.

 "ساخگار صتنایع در با  یکی از پیرترین مناطق اسپانیا "باسک

و ارتباط گسگرده تعالین منطقه ای باعت  گردیتده  خودمنطقه 

تا انگقال دان  در این منطقه تراتر از آنچه انگظار رتگه صتورت 

گیرد. این منطقه بصشی از ورودی هایی که منجتر بته نتوآوری 

گردد را در کنار سرمایه گذاری خارجی و عضوی  در شبکه می

 دس  می آورد.های تحقیق و توسعه ب

همچنتتین انگقتتال دانتت  غیرقابتتل ثبتت  از طریتتق روابتت  روابتت  

تعامل( باع  شده تتا نترب بتروز نتوآوری و -بکارگیری-غیررسمی)عمل

های دان  بنیان در آمار، خود را تراتر از حتدمورد انگظتار ایجاد شرک 

در منطقته باست  )نیتوی کتار،  اقگصتادی ستعهتو عوامتل نشان دهند.

 سرمایه و عامل کلی تولید( می باشد.

 "در ایجاد ی  نظام نوآوری باتوجته بته  "دولت مرکزی چین

آمار و شاخ  های ملی و جهانی با تاییرات بنیادی روبرو شده 

اس  و بی  از پی  سعی نموده تا نهادهای خود را بته بصت  

هایی از جملته: وزارت  خصوصی واگذار نماید. سازمان ها و نهاد

کمیسیون اصالحات و توستعه ملتی و آکتادمی  -علوم و تناوری
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به ارائه چارچو  هایی در جه   اند کهنهادینه شده  علوم چین

می سرمایه گذاری در حوزه زیرساخگی و پروره نیروی انسانی 

 .پردازند و در نظام نوآوری چین نق  بسزایی ایدا می نمایند

 "یکی از کشورهای پیشرو در حوزه تولید دانت  و  "دانمارک

و همچنین یکی از کشورهایی اس  کته دارای  نوآوری می باشد

ی اس . بااین باالترین کیدی  زندگی و کمگرین نابرابری اجگماع

وجود بتین منتاطق دانمتارت، توستعه یتاتگگی در یت  ستطح 

پراکنده نشده اس   به طور مثال در منتاطق شترقی دانمتارت 

سه  بیشگری از توسعه یاتگگی قابل مشاهده اس  تا در مناطق 

 مرکزی و جنوبی که با کمبود نیروی کار روبرو هسگند.

 "در چند دهته اخیتر کشتور قتدم هتای بستیار "مكزیک ،

مهمی در جه  اتزای  رقاب  پذیری مناطق ختود بته کتار 

گرتگه و توانسگه همبسگگی باالیی بین سیاس  های نوآورانه 

مکزی  نیز  منطقه ای و توسعه اقگصادی وجود داشگه اس .

با اسگداده از پگانسیل هتای بیرونتی اعت  از جتذ  سترمیه 

گذاری خارجیئو تقوی  امکان بهره مندی از مزایای جانبی و 

اسگداده از شرک  های محلی توانستگه در جهت  آمتوزه و 

ی  اقدام نمایندغ از ارتقای توانمندی های نیروی انسانی خو

طرتی دیگر ایجاد تنوع در خدمات و کاالهای ارائه شده نیتز 

الزمه رقاب  پذیری باال در اقگصاد جهانی می باشد کته ایتن 

امر نیز نیازمند دان  و مهارت شرک  های محلتی است . از 

جهگی باوجود اینکه تعالی  بسیاری در جه  بهبود آموزه 

کزی  صورت پذیرتگته، ایتن و پروره در دوهه گذشگه در م

کشور از نظر کمی و کیدی همچنتان یکتی از ضتعیف تترین 

کشورها در بین کشورهای عضو سازمان توستعه و همکتاری 

 .[6] اقگصادی می باشد

 
 

 گیری نتیجه -5

مناسب نیست بدون توجه به کلیه ابعاد در کل می توان گفت که 

توجهی  یگر بخش هادبه صرفاً به یک جنبه اولویت بخشید و  ،توسعه

اقتصادی، توسعه منطقه ای سه هدف عمده را دنبال می کند: نداشت، 

 اجتماعی، زیست شناختی.

ابعاد مختلف توسعه ملی عبارتند از: توسعه اقتصادی, توسعه از جهتی 

 است؛ سیاسی, توسعه فرهنگی و اجتماعی, و توسعه امنیتی )دفاعی(

مقیاس محلی و منطقه ای و با  این مفهوم با نگاهی جدید به توسعه در

استفاده از پتانسیل ها و نیروهای بومی و درونی، توسعه را در دستور 

پتانسیل های درونی به پتانسیل های موجود . کار خود قرار می دهد

محدوده نبوده و پتانسیل هایی که توسط بخش های گوناگونی محلی و 

وزشی، دانشگاه ها و منطقه ای تولید شده نظیر زیرساخت ها، مراکز آم

 سازمان های تحقیقاتی را نیز شامل می شوند

 دهمچنین از اهداف توسعه در مفهوم جدید آن می توان به این موار

اشاره کرد: تأمین اعتماد  به نفس مردم، کاهش فقر و بیکاری، تعدیل 

ثروت و درآمد، افزایش رفاه اجتماعی، تأمین شرایط مشارکت مردم، 

بازسازی منش ی اجتماعی بیشتر، توسعه دموکراسی، تأمین آزادی ها

 مستقل انسانی و...

نکته مهمی که برای برنامه ریزان منطقه ای حائز اهمیت است باید 

تمامی جوانب یک منطقه چه از درون منطقه و چه از بیرون منطقه و 

از تعاریف ی موارد مرتبط به آن رامورد تحقیق و بررسی قرار دارد؛ همه

گذریم به مفهوم مورد نظر که همان توسعه درون زاست می توسعه ب

نوسازی از درون به معنی اعاده و انطباق رسیم، این به همان مفهوم 

ی جایگزین طیف سرمایه فرهنگی و اجتماعی موجود است. توسعه

مختلفی از جایگزین های درون زا مانند: مردم، اجتماع، محله، ومردم 

می کند. اگر درون زا معادل درون اجتماع عادی را عامل توسعه معرفی 

ی قومی میل دارد و اگر درون زا برابر با باشد، بیشتر به مسئله توسعه 

درون جامع باشد، سبب توجه به مسئله جهانی شدن و کمرنگ شدن 

 مرزها می گردد. 

بعد از توجه به توسعه درون زا باید به عوامل بیرونی توسعه یا به 

توسعه ای ن زا نیز توجه داشت. توسعه درون زا عبارتی توسعه بیرو

داخل  است که بیشتر از عوامل بیرون منطقه طبعیت کرده باشد و به

 یک منطقه تحمیل شده باشد می گویند.

 "توسعه"کنارگذاشتن دولت مرکزی به عنوان یک بازیگر محوری در 

 همیشه بحث برانگیز بوده است اما این موضوع به طور روز افزونی از

-به بعد به بحث گذاشته است. کنار گذاشتن رهیافت باال 0891دهه 

پایین، همراه با واگذاری عناصر قدرت و تصمیم گیری به دولت محلی، 

به ویژه با رشد سازمان های غیردولتی )یاسازمان های مردم نهاد 

از سویی سمن های مردم نهاد پاسخی ( ارتباط داشته است. [سمن]

 "درمان معجزه آسا"عه درونی یا به تعبیری برای همه مسائل توس

هستند. به سبب شیوه های استقرار سمن ها در اجتماعات محلی این 

بحث طرح می شود که آن ها باید در برابر مردم محلی پاسخگو باشند 

، بیشتر مردم یعنی در خصوص اینکه چه فعالیت هایی باید انجام شود

محیطی را به وجود آورد که محلی نظر دهند و در ضمن مشارکت آنها 

در آن احتمال بیشتری برای تحقق توانمندسازی باشد. گسترش چنین 

ی جامعه مدنی نیرومندی یاری مشارکت هایی می توانند به توسعه

رساند و در فرآیندهای مردمی نیز سهیم باشد. بخش مهمی از اشتیاق 
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راد و کردن اف "توانمند"به سمن ها به سبب توانایی آن ها برای 

 اجتماعات است.

مشارکت یکی از راه های اصلی دستیابی به توانمندسازی است؛ توسعه 

مشارکت می تواند به چند می نامند.  "مشارکتی"مردمی را بیشتر 

 پروژه های توسعه ای ضرورت گیرد. و در مراحل مختلف اجرایطریق 

همچنین می توان مشارکت را برای تشریح مداخله مردم محلی در 

 یین عملی دستور کار سازمان های توسعه ای به کارگرفت.تع

سازمان های بیرونی نباید در مورد الویت های اجتماع تصمیم بگیرند و 

 .لی برای رسیدن به آن ها کار کنندسپس با مردم مح

توجه فزاینده به جامعه مدنی و به ویژه سمن ها در سیاست توسعه به 

اجتماعی به عنوان یک دارایی  یشدت با توجه به ایده های سرمایه

همراه شده است. سرمایه  "توسعه"مهم افراد و اجتماعات در فرآیند 

اجتماعی به عنوان دارایی نگریسته می شود که افراد و گروه ها می 

توانند برای مشارکت در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی خویش درست 

انسانی )آموزشی  همانند سرمایه اقتصادی)مانند پول و ثروت( یا سرمایه

و سالمتی( به کاربگیرند. از این رو افراد بدون سرمایه اجتماعی کافی 

 یا مناسب ممکن است در حاشیه قرار گیرند یا دچار آسیب شوند.

 و یمحل یها یلبا در نظر داشگن پگانسهمچنین می توان گد   

رونق را در امر اقگصاد  ینتوان ا یم یانسان یروهایآموزه دادن به ن

با  یاروییدر رو یشگریشد تا بگوان توان ب یاجگماع یاتح موجت رونق

 یدامر ابگدا با ینا یداش  که برا یجهان یاسیس ادی،اقگص ینهادها

 ی عوامل کدام یناز ا یدنمود و د ییرا شناسا یعوامل توسعه منطقه ا

امر با مصاحبه و  ینا ،شوند یواقع م یدتردر توسعه درون زا مد یشگرب

و در  پذیرت انجام  ینهزم ینپرسشنامه از کارشناسان در ا یلتکم

باکم  روه  یمنطقه ا یتوسعه درون زا ملعوا ییشناسا یبرا ی نها

شاخ  ها از  ینموثرتر بودن ا یبرا یازو به تراخور ن یعامل یلتحل

در  GISبه همراه ابزار ANP یا AHP یسلسله مراتب یلتحل یندترآ

 ی توان  یه  م ی در نها ینچناسگداده کرد هم یکم یداده ها

پارچه داش  و ه  یک یری مناست به همراه مد یمنطقه ا یزیبرنامه ر

 .یدسنج یرا به عوامل درون یرونیعوامل ب یراتتأث

در امر  تراوان تعالی  های دان  بنیان تأثیراتدر آخر می توان از 

اتزای  دان  و عل  و مهارت های الزم نیروی انسانی که یکی از 

ی توسعه درون زاشاخصه های مه  توسعه درون زا می باشد بر 

 .آور شدیاد ایمنطقه
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