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Abstract
The book “Endogenous Regional Development: Leadership and Institutions” examines the
role of the three components of leadership, institutions, and entrepreneurship in creating
endogenous regional development. The main idea of the authors is that these three elements
can provide the basis for the correct guidance of the two factors of resource endowment
and adaptation to the market structure towards endogenous regional development. This
statement is based on facts revealed in different parts of the world. The method of the
present article in reviewing the book is documentary and analytical and the purpose is to
evaluate the work with an emphasis on its content critique. The results of the study show
that although the concepts contained in the book cover part of the scientific needs of the
country, it has shortcomings such as not testing the proposed model, mentioning indicators
that cannot be measured accurately, and using inappropriate criteria in measuring is one of
the introduced indicators. In addition, a precise and specific definition of the region is not
given. Furthermore, expressing the experiences of different regions, which makes up a
large part of the book, lacks a general conclusion.
Keywords:Regional Endogenous Development, Leadership, Institutions, Entrepreneurship,
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نقد و تحلیل کتاب

توسعۀ درونزای منطقهای :رهبری و نهادها
فرهادترحمی* 

چكیده
کتاب توسعه درون زای منطقه ای :رهبری و نهادها به بررسی نقش سه مولفه رهبری ،نهاد ها و
کارآفرینی در ایجاد توسعه درون زای مناطق می پردازد .اندیشه اصلی نویسندگان آن است کته
سه عنصر یاد شده می توانند زمینه را در هدای صحیح دو عامل موهبت منتاب و تناست بتا
ساختار بازار به سم توسعه درون زای منطقه ای فراهم ستازند .ایتن گتااره بتر پایته حقتایق
آشکار شده در مناطق مختلف جهان حاصل شده اس  .روش مقاله حاضتر در بررستی کتتاب،
اسنادی و تحلیلی اس و هدف ،ارزیابی اثر با تاکید بر نقد محتوایی آن است  .نتیجته بررستی
نشان می دهد که گرچه مفاهیم مندرج در کتاب بخشی از نیاز علمی کشور را پوشش می دهتد
ولی دارای کاستی هایی نظیر عدم آزمون مدل پیشتنهادی ،ذکتر شتاخه هتایی کته بتا د ت
نمیتوانند اندازه گیری شوند و استفاده از معیار نامناس در اندازه گیری برخی از شاخههتای
معرفی شده می باشد .ضمن این که تعریف د یتق و مشخصتی از منطقته آورده نشتده است .
بهعالوه ،بیان تجربیات مناطق مختلف که سهم باالیی از کتاب را تشکیل متی دهتد ،فا تد یتک
نتیجه گیری کلی اس .
کلیدواژهها :توسعه درون زای منطقه ای ،رهبری ،نهادها ،کارآفرینی ،مدل سازی
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 .1مقدمه
کتاب حاضر درباره نقش رهبری و نهادهتا در ایجتاد و گستترش توستعه منطقته ای است .
نویسندگان معتقدند که به منظور استفاده مطلوب از مناب طبیعی ،انسانی و همچنتین ماهیت
تناس با ساختار بازار منطقه ،نیاز به مولفه هایی خاص اس که عبارتند از :رهبتری ،نهادهتا
و کارآفرینی .تعیین و شناسایی ایتن مولفته هتا بتا توجته بته حقتایق آشتکار شتده و متورد
پژوهیهای انجام گرفته در مناطق مختلف صورت پذیرفته است  .در وا ت ایتن سته عامتل
همانند متغیر میانجی موج می شوند که فرآیند توستعه درون زای منطقته ای بتا توجته بته
مناب و تناس با ساختار بازار منطقته بته نحتو مطلتوب صتورت پتذیرد .بته منظتور تبیتین
موضوع ،نیاز به مدلی اس که بتواند چنین فرآیندی را بیان نماید .در مدل ارائه شده ،توستعه
درون زای منطقه ای به عنوان متغیر وابسته و موهب مناب و تناس با ستاختار بتازار منطقته
متغیر مستقل محسوب می شوند .در این راستا ،نویسندگان ا دام به ارائه شتاخه هتایی بته
منظور برآورد مدل نموده اند که دارای گستره ای زیاد اس  .به عنتوان نمونته در خصتوص
موهب مناب  13شاخه معرفی شده اس  .ولی در نهایت از بترآورد متدل در خصتوص
یک منطقه خاص اجتناب شده اس  .با توجه به این که در سال های اخیر توجه زیتادی بته
بحث توسعه منطقه ای در ا تصاد ایران شده اس و متواردی همچتون ستند توستعه منطقته
ساحلی مکران و سند تدبیر و توسعه استان آذربایجان شر ی تهیه و تنظیم شده اس  ،تحلیتل
و بررسی اثر ،خصوصا از نظر مدل سازی اهمی ویتژه ای دارد .بتدین منظتور ستازماندهی
مقاله به ترتی زیر اس  .در بخش دوم به معرفتی اثتر پرداختته متی شتود .در ایتن بختش
کوشش شده اس مطال ارائه شده در کتاب مرور انتقادی شود .سپس ،نقتد شتکلی کتتاب
مطرح می شود .بخش چهارم مقاله به نقد محتوایی اثر اختصاص دارد .نتیجه گیری ،آخترین
بخش مقاله را تشکیل می دهد.

 .2معرفی اثر
کتاب توسعه درون زای منطقه ای :رهبری و نهادها نوشته رابرت استیمسون ،راجتر استتاو و
ماریا ساالزار در 500نسخه و با یم  40000تومان برای نخستین بار در سال  1397توست
نشرنی به چاپ رسیده اس  .این کتاب توست آ ایتان شتریف زادگتان و ملتک پتور اصتل
ترجمه شده و در اختیار عال ه مندان فارسی زبان رار گرفته اس  .نویستندگان کتتاب دارای
تالیفات متعدد در این خصوص می باشند و مدل پیشنهادی ختود را بته صتورت مقالته نیتا
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منتشر نموده اند( .)Stimson et al ,2015مترجمان نیا سعی نموده اند که متدل یتاد شتده را در
ا تصاد ایران اجرایی سازند(شریف زادگتان و ملتک پتور ،1395 ،شتریف زادگتان و نتدایی
طوسی .)1395،در این خصوص ،در کتاب نامه مقاله حاضر به برخی از این تحقیقات اشتاره
شده اس  .آن چه از عنوان کتاب بتر متی آیتد ،هتدف از تتالیف و ترجمته کتتاب ،گستترش
پایههای نظری در توسعه درون زای منطقه ای اس  .در این راستتا ،استتاو( )Stoughیکتی از
نویسندگان کتاب ،در یادداش خود به مترجم بیان می کند" :این کتاب ،چندین کمک نتوین
به عرصه علم منطقه ای رسانده اس " .ادعای نویسنده بر دو پایه بنیتان نهتاده شتده است .
پایه اول بر گسترش تاب تولید و تبیین رشد ا تصادی در مناطق اس  .به بیان دیگر ،کوشتش
شتتده است عتتالوه بتتر نیتتروی کتتار و ستترمایه بتته عنتتوان دو عامتتل تولیتتد (الگتتوی رشتد
سولو( ،))Solowنقش تغییرات فناوری که ناشی از نوآوری و کارآفرینی اس  ،برجسته شتود.
در وا می توان گف که هماننتد لوکتا( ( )Lucasو بتارو ( )Barroکته بتا مولفته سترمایه
انسانی تاب تولید را گسترش دادند ،نویسندگان کوشش نموده انتد بتا تاکیتد بتر نتوآوری و
کارآفرینی ،اثرات رشد ا تصادی مناطق را به نحو مطلتوب تتر توضتیح دهنتد .در خصتوص
اهمی نوآوری و کارآفرینی نویسندگان معتقدند کته پنجتاه درصتد از تغییترات تتاب تولیتد
توس تغییرات فناورانه و خطاها توضیح داده می شتود (استیمستون و دیگتران.)14 :2007 ،
در این خصوص الزم بود که نویسندگان با ذکتر منبت  ،ادعتای ختود را بیتان متی نمودنتد.
پایه دوم آن به نقش رهبری در رشد ا تصادی و تاب آوری منطقه ای اشاره اختصتاص دارد.
دو بنیان ذکر شده می تواند به مناطقی که در معرض مخاطرات طبیعتی و مصتنوعی هستتند،
کمک رساند .کتاب با پیش گفتار مترجمان آغاز می شود .متن آن بازنوشته دو مقالهای است
که بال در مجالت و روزنامه های داخل کشور به چاپ رسیده اس  .در این بختش چنتین
آمده اس  :کتاب با رویکرد ا تصاد آزاد نوشته شده اس  .گرچه نویستندگان بته ناکارآمتدی
آن تاکید داشته اند و دیدگاه اصالحی (رویکرد نهتادی) را مطترح نمتوده انتد (همتان.)15 :
به همین دلیل ،در این بخش مترجمان سعی نموده اند دیدگاه های نهادی توستعه منطقته ای
را بیان نمایند .در ابتدای پیش گفتار یاد شده که جام و مفید اس  ،بر مفاهیمی تاکیتد شتده
اس که بدیهی هستند .به عنوان نمونته متی تتوان از جمتالت" ،شتناخ از ممتمون هتا،
زمینهها و فرآیندهای ا تصاد منطقه ای برای ما ایرانیان می تواند دستاوردی ضتروری باشتد"
و "همه عناصر اصلی توسعه منطقته ای ،ا تصتاد منطقته ای نیست " (همتان )16 :نتام بترد.
درادامه این بخش بر انگاش توسعه درون زا تاکید شده اس  .گرچه اهمیت ایتن موضتوع
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در ایران با توجه مواردی نظیر ماده  26انون برنامه ششم توسعه ،سند توسعه منطقه ستاحلی
مکران و سند تدبیر و توسعه استتان آذربایجتان شتر ی بته اثبتات رستیده است  .تاریخچته
برنامهریای منطقه ای و شکل گیری آن در اروپا و آمریکا و بیان خصوصتیات و الاامتات آن
بخش بعدی پیش گفتار را تشکیل می دهد .سپس چالش های پیش روی نظریه هتای نتوین
رشد و پاسخ توسعه درون زا به آن ها بیتان شتده است  .در ایتن خصتوص از نوردهتاو(
( )Nordhausبرنده جایاه نوبل  2018ا تصتاد نقتل شتده است  :توستعه درون زا عتالوه بتر
ارتقای بهره وری بخش های اصلی ا تصاد ،به ابعاد فرهنگتی و هنجتاری موجتود در منطقته
نیا توجه می کند و از این طریق اس که رفاه جامعه افاایش می یابد (همان .)27 :بتا توجته
به این نکتته مستیرهای متعتددی بته منظتور نیتل بته توستعه درون زا وجتود دارد کته بته
خصوصیات و ظرفی های هر ا تصاد منطقه بستگی دارد .در این راستا ،رهیاف نهتادی بته
عنوان یکی از متاخرترین نگرش های موجود در راستتای توستعه درون زا ،بتر مکتان هتای
پیشرو که دارای ارتباطات جهانی و وابستگی های درونی هستند ،تاکید دارد .وابستگی هتای
درونی از طریق دانتش و کیفیت نهادهتای محلتی و همچنتین عتادات و روابت اجتمتاعی
کس می شود .ارتباطات جهانی نیا باعث می شتود کته کاالهتا و ختدمات تولیتد شتده در
منطقه به فروش رسد و از این طریق درآمد کس شود .اهمیت ایتن فرآینتد بته انتدازه ای
اس که برخی اندیشمندان معتقدند که مناطق محرک اصلی ا تصاد ملی هستند نته کشتورها
(همان .) 31 :بنابراین در حال حاضر ،نه تنهتا شترک هتا و کشتورها ،بلکته ،منتاطق نیتا بتا
یکدیگر ر اب می کنند .رهیاف نهادی بر نظریه هاینه مبادله تاکید ویژه دارد .بر اسا( ایتن
نظریه ،کنشگران ا تصادی مطابق اندیشه های ا تصاد نئوکالستیک بته دنبتال حتداکار ستازی
سود خود نیستند ،بلکه در پی کاهش هاینه هایی هستند که مبادالت آن ها را ایجاد می کنتد.
هاینه های مبادالت از طریق برنامه ریای ا تصادی درون زای منطقته ای و بتا مشتارک دو
بخش دولتی و خصوصی کاهش می یابد .دسترسی یکستان بته ختدمات آموزشتی ،کست
مهارت ها ،کارآفرینی ،تسهیل فعالی توسعه ا تصادی از طریق کارگااران موضوعات مترتب
با رهیاف نهادی هستند و برای توسعه درون زا بسیارکارآمد می باشند .در مجموع ،رهیافت
نهادی (که به منظور رشد درون زا اهمی ویژه ای دارد) ،در عرصه ای (منطقه ای) به و توع
می پیوندد که در آن نهادهای رسمی و غیررسمی تقریبا توسعه یافته باشتند .در ایتن عرصته،
هاینه انواع مبادله به حدا ل می رستد و رانت جتویی از طریتق ر ابت کنتترل متی شتود
(همان .)41 :پس از پیش گفتار ،پیش درآمد کتاب ارائته شتده است  .در ایتن بختش آمتده
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اس " :به طور ویژه ،پژوهش منتشر شده ای در زمینه مدل سازی و سنجش آثار رهبتری بتر
رشد و توسعه منطقه ای وجود ندارد و پژوهش های محدودی کته نقتش نهادهتا را در نظتر
گرفته باشند ،انجام شده اس " .در این بخش ،ساختار کتاب ،شتامل دو بختش و  10فصتل
معرفی شده اس  .بخش اول شامل شش فصل اس  .فصل اول ،به بیان تکامل نظریته نتوین
رشد در زمینه توسعه ا تصادی منطقه می پردازد و "چشم اندازی نوین در توستعه درونزای
منطقه ای" نام دارد .نویسندگان در این بخش تاکید می کنند که سه عامل رهبتری ،نهادهتا و
کارآفرینی نقش حیاتی در توسعه درون زای منطقه ای به منظور رسیدن به توستعه پایتدار را
ایفا می کنند .البته آن ها موهب مناب و تناس ا تصتاد منطقته ای را نیتا بتر توستعه پایتدار
منطقه موثر می دانند .گرچه تعریفی از تناس منطقه ای ارائه نشده اس (همتان .)58 :نکتته
ابل مالحظه آن که در ابتدای کتاب از واژه " تناس با ساختار بتازار" بته جتای " تناست
ا تصاد منطقه ای" استفاده شده اس  .آن چه از محتتوای ایتن دو واژه بتر متی آیتد ،منظتور
نویسندگان "ساختار ا تصاد منطقه" اس  .سپس نوید یک مدل بر مبنتای رهیتافتی یکپارچته
داده می شود .در این مدل ،رهبری ،نهادها و کارآفرینی ،متغیرهای کلیدی آن هستند و نقتش
میانجی را برای پتانسیل مناب و عوامل بازار ایفا می کننتد .در ادامته کوشتش متی شتود کته
تعریفی مشخه از توسعه ا تصادی منطقه ای داده شود .زیرا مبحث اصلی کتتاب مترتب بتا
این موضوع می باشد .ولی بته دلیتل چنتد بعتدی بتودن ایتن پدیتده ،ارائته تعریتف د یتق
امکانپذیر نیس (همان .)59 :بدیهی اس این نکته باعث می شود کته متدل ستازی آن بتا
چالش مواجه شود .در مجموع ،توسعه منطقه ای از دیدگاه نویستندگان دارای ویژگتی هتای
زیر اس  :الف -یک پدیده چنتد بعتدی است ب -در برگیرنتده مجموعته گستترده ای از
عوامل و بازنمایی فرآیندی پیچیده می باشد (همان .)61 :الزم به ذکر اس که موارد یادشتده
توس نویسندگان در خصوص مباحث ا تصاد توسعه نیا صادق است و صترفا مربتوه بته
توسعه منطقه ای نیس  .ادامه این فصل به تکامل نظریته توستعه منطقته ای اختصتاص دارد.
در این بخش مروری بر نظرات هتارود -دومتار( ،)Harrod-Domarستولو ،روستتو()Rostow
شده اس  .سپس ،نظریته هتای طبتی شتدن پترو( ،)Perrouxمیتردال( )Myrdalو هیرشتمن
( )Hirschmanو همچنین نظریه های رشد درون زا و نقش سرمایه انسانی مطرح شتده است
که در کت ا تصاد توسعه با جاییات بیشتر به آن ها اشاره شده است (همتان 69 :التی .)79
گرچه مرور مختصر بر این نظرات ارزشتمند متی باشتد ،در پایتان ایتن بختش ،نویستندگان
سه انتقاد بر مدل های رشد درون زا را به شرح زیر وارد می دانند:
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الف) تشخیه تقریبی بخش تولید مبتنی بر دانش در ا تصاد دشوار اس .
ب) شیوه اندازه گیری سرمایه انسانی.
ج) فقدان مدل ریاضی مورد توافق که بتوانتد نقتش عتواملی همچتون رهبتری ،سترمایه
اجتماعی و نهادها را اندازه بگیرد.
نکته ابل مالحظه در این خصوص آن اس که این انتقاد بته نظریته ارائته شتده توست
نویسندگان کتاب نیا وارد اس  .زیرا به تعبیر خود آن ها چارچوب نوین پیشنهادی ،اطعانته
در درون نظریه رشد درون زا حک شده اس (همان.)82 :
فصل دوم کتاب به دنبال چارچوبی نوین برای توسعه درون زای منطقه ای اس  .گرچته
نویسندگان اذعان دارند که چارچوب ارائه شده اغل مورد استفاده رار می گیرد و برمبنتای
حقایق آشکار شده اس  .وجود رهبری مقتدر ،نهادهای کارآمد ،موهب منتاب و تناست بتا
ساختار بازار ،چهار ستون این چهارچوب را تشکیل می دهد .گرچه تاکید بیشتتر کتتاب بتر
دو عنصر رهبری و نهادها می باشد (همان .)88 :ستپس ،متدل توستعه درون زای منطقته ای
بیان شده اس  .در این مدل ،توسعه درون زای منطقه ای تتابعی از موهبت منتاب و شترای
بازار اس و سه عامل نهادها ،رهبری و کارآفرینی نقش میتانجی را ایفتا متی کننتد .در ایتن
بخش ،از عبارت "شرای بازار" بته جتای "تناست بتا ستاختار بتازار" و "تناست ا تصتاد
منطقهای" استفاده شده اس  .در وا سه عامل یاد شده موج می شوند که موهبت منتاب
و شرای بازار به نحتو مطلتوب موجت توستعه درون زای منطقته ای شتوند (شتکل 3-2
ص .)91نویسندگان در این خصوص معتقدند که مدل یاد شده ،ماهیت توستعه و عملکترد
منطقه را تشکیل می دهد و می تواند توس آزمون هتایی نظیتر تحلیتل تغییتر ستهم (Shift-
 )Share Anaysisاندازه گیری شود (همان .)92 :آن چه در این خصوص محتل تامتل است ،
توجه بیش از حد نویسندگان به روشی اس که دارای کاستی هتایی نظیتر در نظتر نگترفتن
ارتباطات بین بخشی در یک منطقه اس و رهیتافتی پیشترفته و نتوین نیست  .فصتل ستوم
کتاب به بررسی ارتباه موهب های مناب و تناس با ساختار بازار می پردازد .فرض اصتلی
این فصل آن اس که موهب مناب می تواند ستب عملکترد بهتتر منطقته (از نظتر توستعه
منطقه ای) شود (همان .)95 :در این راستا ،آورده شده اس " :توانایی رهبتران محلتی بترای
انجتتام ا تتدامات اجرایتتی و توانتتایی نهادهتتا بتته منظتتور کارآمتتد بتتودن ،هتتر دو بتته طتترز
ابل مالحظهای به منابعی کته در اختیتار دارنتد وابستته است " .منتاب طبیعتی متورد نظتر
نویسندگان عبارتند از :مواد خام ،نیروی انسانی ،متدیری  ،بازارهتا و پتول .ایتن پتند متورد
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شتتامل متتواردی چتتون انتتدازه مستتاح منطقتته ،ستتاختار و گونتتاگونی صتتنع  ،میتتاان
سرمایهگذاری ،فناوری و سرمایه انسانی می شود (همان .)97 :تقوی مناب از طریق رهبتری
وی و نهادهای کارآمد حاصل می شود که این نتیجه در محاسبات بین کشوری از طریق بته
کارگیری شاخه هایی نظیتر نحتوه حکمرانتی بته اثبتات رستیده است  .ضتمن ایتن کته
نویسندگان از مطالعات تجربی صتورت گرفتته در ایتن خصتوص نیتا استتفاده نمتوده انتد
(همان .)98 :در ادامه واژه تناس با ساختار بازار به صورت توانایی شرک ها در منطقته بته
منظور وارد شدن به تجارت با سایر مناطق برای کس سهم بتازار داختل و ختارج تعریتف
شده اس که اندازه گیری آن دشوار اس (همتان .)99 :ایتن تعریتف بتر پایته چترخش از
مای نسبی به مای ر ابتی منطقه استوار اس و دستیابی صنای به فرصت هتای بتازار را
تممین می کند (همان .)104 :موضوع مطرح شده توس نویسندگان بازتتاب اندیشته هتای
ریکاردو( )Ricardoدر خصوص مای نسبی و پورتر( )Porterدر مورد مای ر تابتی است
و در پژوهش های تجربی نیا مورد استفاده رار گرفته است  .فصتل چهتارم بته بیتان نقتش
رهبری در توسعه منطقه ای اختصاص دارد .رهبری از طریق تاثیر بر نهادها متی توانتد نقتش
مهمی در توسعه منطقه ای داشته باشد (همان .)107 :منظور از رهبری ،همکاری بین دولت ،
بخش خصوصی و اجتماع بر مبنای اعتماد و همیاری متقابل اس و بر مبنای رواب سلستله
مراتبی سنتی نیس (همان .) 110 :بته عتالوه ،رهبتری بتر کتارآفرینی از طریتق نتوآوری و
گسترش محصوالت و همچنین ر اب کارآمد با شرک هتای ر یت نیتا تتاثیر مابت دارد
(همان .)111 :به طور کل ،رهبری بر اسا( اهداف مشترک ،همکاری ،ایجتاد تغییتر و رفتتار
کنشگرانه پویا در منطقه مصداق پیدا می کند (همان .)125 :تحلیل نقتش نهادهتا بتر توستعه
درون زای منطقه ای فصل پنجم کتتاب را تشتکیل متی دهتد .نهادهتا دامنته گستترده ای از
موضوع های مرتب با حکمرانتی را شتامل متی شتوند .آن هتا ستاختارها و ستازمان هتای
اعدهمندی برای اداره جامعه فراهم می کنند (همان .)128 :منظور از حکمرانی ،کنش ،متنش
یا فرآیند اداره کردن و همچنین ریاس یا عملکرد اداره کتردن است (همتان .)129 :نهادهتا
براسا( کاهش هاینه هتای تولیتد ،افتاایش اعتمتاد بتین کنشتگران اجتمتاعی و ا تصتادی،
افاایش ظرفی کارآفرینی ،تقوی سازوکارهای یتادگیری و ارتبتاطی و همچنتین استتحکام
شبکه ها می توانند موج انباش سرمایه شوند (همان .)134 :در ادامه فصتل بتا توجته بته
مطالعات و شواهد تجربی ،به تحلیل موارد فوق پرداخته شده اس (همتان 125 :التی .)163
در این بخش مواردی همچون ماهی حکوم اجرایتی ،فرهنتس ستازمانی و حکمروایتی،
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زیرساخ های هوشمند ،شبکه ها و اتحادیه ها مورد بحث رار گرفته است  .فصتل ششتم
کتاب مربوه به کارآفرینی ،ارتباه آن با رهبری و شباه هتا و تفتاوت بتین آن هتا است .
کارآفرینی بستری را در فرآیند توسعه ا تصادی منطقه فراهم متی کنتد کته در آن انگیتاه هتا
برای اکتشاف و نوآوری ب یش از منفعت ختاله(نفعی کته فراتتر از شترای جتاری متورد
انتظار اس ) می باشد .به بیان دیگر ،کارآفرینان به دنبال بهبود رفاه اجتماعی انباش شتده در
منطقه هستند (همان .)171 :نگرش سنتی به مقوله کارآفرینی دس یابی بته منفعت ختاله
بوده اس  .ولی همان گونه که ذکر شد ،انگیاش کارآفرین بختش خصوصتی و عمتومی در
فرآیند توسعه منطقه ای متفاوت اس  .هر چند وی به صورت غیرمستقیم به منفع ختاله
نیا دس می یابد (همان .)166 :مصداق های کارآفرینان در راستای توستعه شتامل متواردی
همچون کشف و توسعه بخش های صنعتی نوین همچون خوشه هتای فنتاوری و یتافتن و
اکتساب مناب نوین برای اجرای راهبردهای توسعه می شود .کارآفرینان از شرهای مختلفتی
نظیر حکمرانان ،مدیران اجرایی ،بانکتداران و نظتایر آن تشتکیل متی شتوند (همتان.)167 :
بتته طتتور کتتل دو دیتتدگاه در خصتتوص ماهیت کتتارآفرینی وجتتود دارد .دیتتدگاه شتتومپیتر
( )Schumpeterو دیدگاه کیرزنر( .)Kirznerدر هر دو دیدگاه کارآفرین بترای تولیتد کاالهتا و
خدمات نوین و یا مسیرهای جدید برای تولید آن چته وجتود دارد ،ظهتور متی کنتد .ولتی
شومپیتر معتقد اس که کارآفرین بته دلیتل خلتق کاالهتا و ختدمات نتوین در بتازار باعتث
عدم تعادل در سیستم های ا تصادی می شود .این درحالی اس که کیرزنر ،ایجتاد کاالهتا و
خدمات نوین را عامل ثبات سیستم ا تصادی می داند .بدیهی اس نظر نویسندگان کتاب بته
دیدگاه کیرزنر نادیک تر اس  .نظریه پیش آیندی( )Contingency Theoryدر ادامه این بحتث
مطرح می شود .در نظریه فوق ،رخدادها یا رویدادهای بر هتم زننتده پایتداری یتک منطقته
(نظیر حوادث طبیعی مانند کرونا و یا ساخته دس بشر مانند جنتس) بته ماابته کاتتالیاوری
درنظر گرفته می شوند که نیاز به رهبری برای به حرک درآوردن سیستم بته ستم تعتادل
مطرح شود .در این حال رهبر به ماابه یک کارآفرین از خود رفتار نوآورانه و فرص طلبانته
بروز می دهد تا بتواند زمینه را به منظور توسعه درون زای منطقته ای فتراهم نمایتد .بختش
دوم کتاب ،اختصاص به مورد پژوهی های مرتب با مباحث بختش اول کتتاب دارد .در ایتن
بخش نمونه هایی از کشور آمریکا ،اروپا و کشورهای حوزه ا یانو( آرام ذکتر شتده است .
جدول ،1خالصه ای از آن چه در بخش دوم کتاب آورده شده اس را نشان می دهد.
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جدول.1خالصهموردپژوهیهایبخشدومکتاب 
ناممنطقه 

مشکلاقتصادیرخداده 

پیتسبورگ
آمریکا

فروپاشی صنع فوالد در
دهه  80میالدی که موج
اف  44درصدی شاغالن
منطقه گردید.

هیوستون
آمریکا

رکود در صنع نف ،
فقدان رهبری و نهادهای
درتمند

آستین تگاا(
آمریکا

ساختار شهر به گونه ای بود
که عمده شاغالن آن،
کارگااران حکومتی و
کارمندان دانشگاه بودند.

کارآفرینی ،مشارک بخش دولتی و خصوصی ،رشد فناوری
منجر شد که این شهر ،تبدیل به یکی از مناطق پررونق متکی
به فناوری تبدیل شود.

کلرادو آمریکا

ا تصاد منطقه مبتنی بر
صنای معدن ،نف  ،گاز و
همچنین کشاورزی بود.

مشارک بخش خصوصی و دولتی ،کارآفرینی موج شد که
ا تصاد منطقه بر پایه صنای پیشرفته بنیان نهاده شود.

ایندیناپولیس
آمریکا

در حالی که بخشی از
کمربند صنعتی آمریکا بود،
در میانه دهه  60میالدی
دچار رکود ا تصادی شد.
دلیل این رکود ،مقبولی
روش های تولید ژاپنی بود
که از فاآیندهای تولید و
فناوری های نوین استفاده
می کرد.

استفاده از ظرفی های بومی و محلی ،حمای از سرمایه
ورزشی آماتور ،به کارگیری رهبرانی که ریشه در منطقه داشتند،
استفاده از سرمایه بخش خصوصی در کنار بخش عمومی.

بیرمنگام
انگلستان

رکود در بخش صنع

راهحلغلبهبرمشکل 
فرآیند بازآفرینی در سه مرحله انجام پذیرف  .مرحله اول
شامل ایجاد رابطه مستحکم و مشارک بین بخش دولتی و
خصوصی بود .این مرحله شامل مجموعه ای از تغییرات
نهادی و محیطی بود و به طور عمده توس بخش خصوصی
هدای می شد و بخش عمومی نقش تسهیلگری بر عهده
داش  .در مرحله دوم ،بخش عمومی نقش هدایتگری را بر
عهده گرف  .تعهد از سوی باالترین رده های سیاسی علی
رغم رهبری سیاسی در حال تغییر ،لحاظ نمودن مناف حاصل
از کس و کار خصوصی ،اعتماد بین مجریان بخش عمومی و
خصوصی در ابداع و اجرای راهبردهای توسعه از مهم ترین
آموزه ها در این مرحله به شمار می رود .مرحله سوم به
مشکالت پایه ا تصادی شهر توجه داش و سعی بر این بود
که جایگاینی به جای صنع فوالد برای ایجاد اشتغال در
منطقه در نظر گرفته شود .در این راستا ،شرک های فناوری
پیشرفته به منظور راهبرد مناس درنظر گرفته شد .در این
مرحله ،دانشگاه ها و مراکا علمی نیا به همکاری با بخش های
عمومی و خصوصی پرداختند.
مشارک

بخش عمومی و خصوصی ،احداث شرک
ا تصادی در منطقه

توسعه

بهره گیری از مساعدت های مالی دو شرک متعلق به بخش
نیمه دولتی ،پژوهش در زمینه توسعه منطقه ای ،همیاری بین
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احااب و انجمن شهر
لیورپول
انگلستان

رکود در بخش های
بندرگاهی و انبارداری،
نداشتن اتحاد بین بخشهای
عمومی و خصوصی ،فقدان
رهبری منطقه

توجه به گردشگری .گرچه هنوز کاستی های زیادی در شهر
نظیر نیروی کار بی کیفی و غیر ماهر ،سطح باالی بیکاری،
اشتغال زیاد در بخش عمومی وجود دارد.

رنس فرانسه

بحران ا تصادی در انتهای
دهه  70میالدی به دلیل نرخ
رشد منفی در بخشهای
سنتی ا تصاد و ورود
مجموعه ای از ماشین آالت
خودکار به ساختار ا تصادی
شهر

گسترش آموزش برتر ،بهبود زیر ساخ های شهر ،جذب
صنای فناوری پیشرفته ،سرمایه اجتماعی باال

لیل فرانسه

رکود در تولید و اشتغال
بخش های نساجی،
کشاورزی و صنای معدنی

پروژه عمرانی بارگ به منظور اتصال به مناطق مختلف اروپا،
بازآفرینی ارتباه بین شهر با سایر بخش های منطقه کالن
شهری

فرایبورگ آلمان

رکود در بخش های صنای
معدنی و استخراج فلاات
پس از فروپاشی سیستم
کمونیستی

تشکیل یک ا تصاد بومی ،کارآفرینی ،تقوی فعالی های
فناوری و پژوهشی ،گسترش گس و کار های کوچک و
متوس

تامپره فنالند

تولید صنای فناوری چوب
و مهندسی نساجی به دلیل
جنس های داخلی و
فروپاشی شوروی که
خریدار محصوالت این
منطقه بود ،کاهش شدیدی
یاف .

حرک از ا تصاد صنعتی به ا تصاد دانش بنیان ،توسعه بخش
فناوری اطالعات ،توسعه مراکا رشد ،تجاری سازی بین المللی

روتردام هلند

ورشکستگی صنای
کشتیسازی ،تجدید ساختار
بخش های نف و
پتروشیمی

نوآوری و انعطاف پذیری در سیاس های ا تصادی ،مشارک
بخش های عمومی و خصوصی

نیوکاسل
استرالیا

رکود در صنای سنگین نظیر
فوالد و آهن

برنامه ای در مسیر خلق فرص های توسعه به منظور بررسی
چگونگی بازآفرینی شهری برگاار شده اس ولی تاکنون
نتیجهای حاصل نشده اس  .طبق اطالعات موجود در کتاب،
هنوز نتیجه نهایی به دس نیامده اس .

هنس کنس

----

سنگاپور

وابستگی ا تصاد به بخش
کشاورزی

نرخ ارز پایدار ،پایداری سیاسی ،حکوم
مالیاتستانی پایین

نامداخله گر با

توسعه مناب انسانی ،دخال دول در ا تصاد با توجه به
حکمرانی شایسته
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شی هوآ هوآ
مکایک

وابستگی ا تصاد به
کشاورزی و معادن فلای و
غیر فلای

کارآفرینی و گسترش خوشه ها

جدول 1خالصه ای از صفحات  183تا  262کتاب را شتامل متی شتود .در ایتن بختش
سعی شده اس با استفاده از حقایق آشکار شده در مناطق مختلف جهان ،چگونگی گتذر از
مشکالت ا تصادی بیان شود .در این منتاطق ،عتالوه بتر سته عامتل تستری کننتده توستعه
درونزای منطقه ای (رهبری ،کارآفرینی و نهادها) از سایر عوامل نیتا نتام بترده شتده است .
گرچه ،عوامل ذکر شده متنوع هستند .ضمن این که ساختار ا تصادی ،فرهنگتی ،اجتمتاعی و
سیاسی آن ها نیا متفاوت اس  .فصل آخر کتاب (فصل )10به مدل سازی توستعه ا تصتادی
درون زای منطقه ای می پردازد .در وا می توان گف کته نتیجته اثتر در ایتن فصتل ترار
گرفته اس  .زیرا امکان ستنجش متوارد ذکتر شتده در کتتاب را فتراهم متی کنتد .در ابتتدا
نویسندگان اشاره ای به روش تحلیل های چند بخشی نموده اند ولتی ایتن بحتث در ادامته
پیگیری نشده اس (همان .)265 :سپس ،به مطالعات گوناگونی اشتاره شتده کته در منتاطق
مختلف انجام شده اس (همان .)267 :مساله ای که در این فصل نمود زیادی پیدا متی کنتد،
مشتتکالت متتدل عملیتتاتی ارائتته شتتده اس ت  .نویستتندگان بتتر نبتتود تعریفتتی مشتتخه و
مورد پذیرش درباره متغیرهایی که بتواند مدل توستعه درون زای منطقته ای را انتدازه گیتری
کند ،تاکید می کنند (همان .) 268 :این عامل موجت متی شتود کته تفاستیر متفتاوت و گتاه
متنا می از مقدار و روند این شاخه حاصل شود .به عالوه ،عتدم دسترستی بته داده هتای
مناس ثانویه به منظور فراهم کردن پایه اطالعاتی برای منتاطق در ستطح ایالت  ،استتان یتا
ملی ،از دیگر مشکالت این بخش به شمار می رود .در ادامه ،متغیرهتایی کته متی توانتد بته
عنوان جانشین متغیر اصلی مدل مورد استفاده رار گیرند ،معرفی شده اند که البتته برختی از
آن ها ابل اندازه گیری نیستند (نظیر الیه های حکومتی /جدایی حکومتی) و یا درخصتوص
برخی دیگر از شاخه های مناس استفاده نشده اس (ضری مکانی به منظتور شناستایی
فعالی های پایه در بخش های اصلی صتنعتی) .در پایتان فصتل (کتتاب) نیتا بته نتتاید دو
تحقیق انجام شده اشاره شده اس  .در خصوص کاستی هتای روش شناستی ارائته شتده در
کتاب ،در ادامه مقاله به صورت مجاا بحث خواهد شد.
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 .3نقد شكلی کتاب
الف) بخش اول کتاب از فصل دوم شروع می شود .این امکان وجود داشت کته فصتل اول
در بخش نخس کتاب آورده شود .به طور کل دلیل انجام این کار مشخه نشده اس .
ب) تمام فصول دارای جم بندی نیستند و دلیل آن مشخه نیست  .بته عنتوان نمونته
فصل سوم دارای جم بندی اس ولی فصل چهارم فا د این بخش اس .
ج) در ذکر عناوین د کافی به عمل نیامده اس  .ماال در خصوص مورد پژوهیهتایی
از ایاالت متحده ،در مقابل مناطق تگاا( و پنسلوانیا نام کشور ید شده اس  .ولی در متورد
ایال کلرادو چنین امری انجام نشده است (همتان .)9 :چنتین متوردی در خصتوص شتهر
لیورپول نیا بر رار اس .
د) گرچه اغاله امالیی در متن زیاد نیستند ولی در چنتد متورد بته چشتم متی ختورد.
هماننتتد دورن زا (درون زا ص  ،)16بتترآن ایتتم (بتترآنیم ص  ،)53اتحادهتتا (اتحادیتته هتتا
ص  )153و استاندار (استاندارد ص .)165
ه) از ترجمه برخی از کلمات در متن صرف نظتر شتده است  .هماننتد پتازل (ص ،)21
عوامل کاتالیستی (ص  )53و پروگرام (ص .)219
و) ترجمه برخی از عبارات نیاز به ویرایش دارد .به عنوان نمونه به موارد ذیل متی تتوان
اشاره نمود.
ـ

ـ
ـ

"این توسعه راهبردهای توسعه خود را تنها بر مبنای بهبتود یتا ارتقتای(.....ص .")27
همان گونه که مالحظه می شود ،دوبتار عبتارت توستعه بته صتورت متتوالی تکترار
شده اس .
" برازش این انگاش

بر توسعه فمایی(.....ص .")33

" چارچوب نتوین پیشتنهادی متا  .....اطعانته در درون نظریته رشتد درون زا حتک
شده اس (ص .")82

ـ

کارآفرینی در بستر توسعه ا تصادی منطقه ای نشئ گرفته از رهبری ،متفتاوت است
با انگاش کارآفرینی مطرح در بخش خصوصی (ص .)165

ـ

معماری توسعه ا تصادی راهبردی یک منطقه را می توان به ماابه ظرفی سازی بترای
منطقه در خصوص ر اب با سایر مناطق انگاش پردازی کرد (ص .)267
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ـ

این عوامل سب می شوند اندازه گیری د یتق دربتاره متدل عملیتاتی واجتد کیفیت
مهآلود شود (ص .)268

ز) مرسوم اس که پانویس لغات زبان انگلیسی با حروف بارگ آغتاز شتوند .در حتالی
که این نکته صرفا در خصوص اسامی افراد رعای شده است  .الزم بته ذکتر است کته در
واژهنامه انتهای کتاب نیا چنین وضعیتی بر رار اس .

 .4نقد محتوایی کتاب
الف) استفاده از معیار نامناس در تعیین برخی از شتاخه هتا .بته عنتوان نمونته ،ستنجش
فعالی های پایه یک ا تصاد با استفاده از روش سهم مکانی بتا تتورش همتراه است  .بهتتر
اس در این موارد ،پیوندهای بین بخشی منتد از جتدول داده -ستتانده منطقته ای متد نظتر
رار گیرد.
ب) ذکر شاخه هایی که به د نمی تواند اندازه گیری شود .به عنوان نمونه می تتوان
به شرای آب و هوایی ،توپولوژی ،رکود سازمانی (ص  ،)270الیه هتای حکتومتی ،جتدایی
حکومتی (ص  ،)271شرک در فعالی مخاطره آمیا و شغل های مرتب بتا تحلیتل نمتادین
(ص  )272اشتتاره نمتتود .مهتتم تتترین شاخصتتی کتته در خصتتوص انتتدازه گیتتری آن ابهتتام
وجود دارد ،توسعه درون زای منطقه ای اس  .تغییر در سهم اشتغال یتا تولیتد بختش هتای
ا تصادی یا نرخ اشتغال در گروه های عمده شغلی به تنهتایی نمتی توانتد شتاخه توستعه
درون زای منطقه ای را نشان دهد.
ج) تعریف د یق و مشخصی از منطقه در کتتاب آورده نشتده است  .در پتژوهش هتای
تجربی در ایران ،منطقته معتادل استتان در نظتر گرفتته متی شتود .در حتالی کته در کتتاب،
کشورهایی نظیر هنتس کنتس و ستنگاپور و یتا برختی از ایالت هتای آمریکتا و بعمتی از
شهرهای انگلستان به عنوان منطقه در نظر گرفته شده اس .
د) عدم درج عنوان "کارآفرینی" در عنوان کتاب .اگر کتارآفرینی یکتی از ویژگتی هتای
مهم رهبری محسوب می شود ،چرا به صورت جداگانه و به عنوان یک متغیر میتانجی مهتم
در مدل لحاظ شده اس ؟

ه) متغیرهای به کارگرفته شده در مدل رابطه عل و معلولی دارنتد .ولتی تصتریح متدل
به گ ونه ای اس که متغیرهای وابستته و مستتقل د یقتا مشتخه شتده انتد .در ایتن متورد
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نویسندگان توضیحی ارائه نداده اند .بهتر می بود که مدل پیشنهادی به صورت یک مجموعته
معادله ارائه می گردید.

و) عدم آزمون تجربی مدل ارائه شده .اگرچه نویسندگان اظهار داشتته انتد" :ایتن کتتاب
مطالعه ای در حال تکمیل شدن اس و بسیاری از بحث های دیگر منوه به آزمتون تجربتی
مدل پیشنهادی خواهد بود" .ضمن این که می افااینتد" :آزمتون یتاد شتده بته دلیتل فقتدان
اطالعات و بانک اطالعاتی در دستر( به منظور سنجش متغیرهای مرتب بتا عوامتل نهتادی
و رهبری بتا چتالش مواجته است " (ص  .)53در وا ت  ،نویستندگان بته صتورت ضتمنی
اذعان نموده اند که آزمون مدل آن ها در حال حاضر امکان پذیر نیس و جای این ستوال را
با ی می گذارد که در صورت نبود داده ،چگونه می توان اعتبار مدل ارائه شتده را ستنجید و
بدین گونه ،اعتبار مدل ارائه شده محل تردید رار می گیرد .به طور کتل انتظتار متی رود در
پژوهش های ا تصادی ،مدل مورد استفاده (خصوصا زمانی کته بته عنتوان نتوآوری تحقیتق
محسوب می شود) ،مورد آزمون تجربی رار گیرد .ضمن ایتن کته بتا در نظتر گترفتن بنیته
آماری بسیاری از کشورهای درحال توسعه ،امکان اجرای مدل پیشتنهادی بتا چتالش مواجته
خواهد بود.
ز) مورد پژوهی های ارائه شده در بخش دوم کتاب بایتد بتا توجته بته متدل پیشتنهادی
ارائه شود .صرف ارائه اطالعات بسیار زیاد و کلی از مناطق مختلف کافی نیس  .ایتن امکتان
وجود داش که به جای توجه به حقایق آشتکار شتده ،در راستتای متدل پیشتنهادی ،رونتد
توسعه درون زای مناطق منتخ تشریح می گردید.
ح) یک نتیجه گیری کلی از بیان تجربیات مناطق انجام نشده اس  .شایسته بود بته جتای
تقسیم مناطق بتر حست تاره ،بتر استا( مشتکل موجتود در منطقته و رونتد گتذر از آن
تقسیمبندی صورت می گرف  .به عنوان نمونه ،مناطقی که از نظر بخش صنع دچار رکتود
شده اند در یک مجموعه مورد بررسی رار می گرفتند.
ه) برخالف نظر نویسندگان ،روش تغییر سهم ،یک روش توسعه یافته تحلیل ا تصتادی
منطقتته نیس ت (ص  .)92ایتتن روش حتتدا ل در ایتتران ستتال هاس ت کتته متتورد استتتفاده
رار میگیرد.

ی) پدیده "موهب مناب " علی رغم تعریفی که توست نویستندگان ارائته شتده است
همواره بر رار نیس و ممکن اس " نفرین مناب " وجود داشته باشد .به عنوان ماال ،وجتود
ذخایر عظیم نف و گاز در استان خوزستان(به عنتوان یکتی از منتاطق نفت خیتا) اگرچته
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به صورت اسمی درآمد سرانه را افاایش داده اس  ،ولی رشد ا تصادی و ساختار صتنعتی را
به نحو نامطلوب تح تاثیر رار داده اس  .در این استان ،بستیاری از صتنای پتایین دستتی
نف و گاز توسعه نیافته اند .به عالوه ،رشد ا تصادی بته دلیتل وابستتگی بته ارزش افتاوده
نف  ،با نوسان های شدید مواجه اس  .چنین وضعیتی در استان های دیگر نفتی ایتران نظیتر
ایالم نیا بر رار اس .
ک) در ا تصاد ،واژه ای با عنوان صنع بنتدرگاهی وجتود نتدارد (ص  .)216ختدمات
بندرگاهی زیر مجموعه خدمات حمل و نقل آبی اس که کد دو ر می  50آیستیک ()ISIC
را شتامل متی شود.آیستیک مخفتف عبتارت International Standard Industrial Classification
اس و از سال  ،1948تقسیم بندی فعالی های ا تصادی بر ایتن استا( انجتام متی شتود.
جدیدترین نسخه آن مربتوه بته ستال  2008است کته تمتامی فعالیت هتای ا تصتادی را
به  9900فعالی تقسیم می نماید.
ل) تفاوت زمانی نگارش کتاب و ترجمه آن  10سال اس ( 2007تتا  .)2017طتی ایتن
مدت تغییرات گسترده در ا تصاد رخ داده و بحران های زیادی پدیتد آمتده است  .پیشتنهاد
میشود که در چاپ دوم از نسخه جدید کتاب (در صورت وجود) استفاده شود و یا این کته
یک مورد پژوهی در خصتوص یکتی از منتاطق ایتران در انتهتای کتتاب توست مترجمتان
صورت پذیرد.
م) عتتتتدم درنظرگتتتترفتن آثتتتتار ستتتترریای ( )Spillover Effectsو بتتتتازخوردی
( )Feedback Effectsدر مدل پیشنهادی .با توجه به این که رشد و توسعه ا تصادی منتاطق در
یک کشور ارتباه تنگاتنگی با یکدیگر دارد ،ضروری اس این دو اثتر در متدل ارائته شتده
مدنظر رار می گرف  .گرچه ذکر لحاظ نمودن این دو اثر منجر بته پیچیتده تتر شتدن متدل
میگردید ،ولی می توانس به نحو د یتق تتر مباحتث توستعه منطقته ای را پوشتش دهتد.
الزم به ذکر اس که این نکته توس نویسندگان محترم عنوان نشده اس .
ن) به زعم نویسندگان کتاب ،مدل هتای رشتد درون زا دارای سته کاستتی است  .ایتن
سه نقه عبارتند از :فقدان مدل ریاضی مورد توافق به منظور تعیین نقتش رهبتری ،سترمایه
اجتماعی و نهادها ،شیوه اندازه گیری سرمایه انسانی و تشخیه تقریبی بختش تولیتد مبتنتی
بر دانش در ا تصاد .این در حالی اس که این سه انتقاد بر مدل ارائه شده توس مولفتان نیتا
وارد اس و کوششی به منظور حل آن صورت نگرفته اس .
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ق) برخی از گااره های علمی مطرح شده در کتاب نیاز به اثبات و توضتیح بیشتتر دارد.
نویسندگان معتقدند که پنجاه درصد از تغییرات تاب تولید توس تغییرات فناورانته و خطاهتا
توضیح داده می شود .این در حالی اس که مدل متورد استتفاده ،کشور(کشتورهای) متورد
مطالعه ،بازه زمانی برآورد مدل بر خوانندگان پوشیده مانتده است  .انتظتار متی رود در ایتن
موارد معرفی و تحلیل مدل مورد بررسی صورت پذیرد.

 .5نتیجهگیری
کتاب توسعه درون زای منطقه ای :رهبری و نهادها کوشش می نماید تا در ال یتک متدل،
ارتباه بتین موهبت منتاب و ستاختار ا تصتادی منطقته را بتا توستعه درون زای منطقته ای
تبیین نماید .در این خصوص از سه شاخه رهبری ،نهادهتا و کتارآفرینی بته عنتوان متغیتر
میانجی استتفاده شتده است  .در ایتن راستتا ،اهمیت سته شتاخه میتانجی توضتیح داده
شده اس  .ضمن این که از تجربیات منتاطق مختلتف نیتا بهتره گرفتته شتده است  .متدل
پیشنهادی گرچه جاء دم های اولیه به شمار می رود ولی دارای کاستی هایی نیا می باشتد.
برخی از کاستی های آن عبارتند از :استفاده از معیار نامناس در تعیین برخی از شاخههتا،
ذکر شاخه هایی که به د نمی تواند انتدازه گیتری شتود و عتدم آزمتون تجربتی متدل
ارائه شده .در مجموع مطال کتاب با توجه به رویکرد جتاء بته کتل (منطقته بته کشتور) و
همچنین اطالعات مفیدی که از طریق مورد پژوهی هتای انجتام شتده بته خواننتدگان ارائته
مینماید ،بخشی از نیازهای علمی کشور را پوشش می دهتد .ضتمن ایتن کته ستازواری بتا
برنامه های توستعه ایتران دارد .ارجتاع دهتی هتای بستیار زیتادی در متتن انجتام گرفتته و
سعی شده کته از منتاب گونتاگون استتفاده شتود .در ترجمته کتتاب نیتا حتداکار کوشتش
به عمل آمده که اصطالحات تخصصی و معادل سازی برای واژه هتا انجتام پتذیرد .بتا ایتن
وجود ،اثر مورد بررسی در خصوص چگونگی انتخاب متغیرهای متدل و نحتوه اجترای آن
نیاز به بازبینی مجدد دارد و برخالف نظر انتشارات ادوارد الگار( ،)Edward Elgarیتک کتتاب
جام در خصوص نقش رهبری و نهادها در توسعه درون زای منطقه ای به شمار نمتی آیتد.
بلکه همانند نظر بولتن ( )Bolton,2010:460کتاب نیاز به بررسی مجدد بته منظتور ارتباطتات
بیشتر با نظریه های برنامه ریای و مورد پژوهی های د یق تر دارد.
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