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مقدمه
همزمان با ظهور اقتصاد دانشبنیان ،تقسیم کار سنتی مبتنیبر مزیتهای نسبی 1در کشورها ،بهسمت «مزیتهای
رقابتی» 2تغییر جهت داد؛ الگووارهای که اغلب ،غیراقتصاددانان یا آکادمیسینهای دانشگاههای کسبوکار در تکمیل
کاستیهای الگووارة «مزیت نسبی» (ریکاردو و فرمولدهی مجدد آن توسط هکشر و اوهلین )3در توجیه موفقیتهای
اقتصادی یکباره و تصادفی مناطق بیبهره از مواهب طبیعی (مانند سیلیکون ولی) بهکار میبرند (کیتسون و دیگران،
 .)2004با این خردمایه که «فعالیتهای مبتنیبر مزیتهای نسبی نظریههای کالسیک ،نقش چندانی در موفقیت
کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته ایفا نمیکنند (پورتر ،)73 :1990 ،آنچه اهمیت دارد ،فارغ از نوع فعالیتهای تخصصی و
سمتوسوی تجارت ،چگونگی رقابت واحدهای فعالیتی است» (پورتر.)2008 ،
پورتر ( )1998مفهوم رقابتپذیری را -که پیش از آن تنها در سطح بنگاهها مطرح بود -در اواسط دهة  1990و با
اعتقاد به اهمیت نقش محیط بیرونی کسبوکار (شهر یا منطقه) در ایجاد رقابتپذیری ،عالوهبر نقش راهبردهای بنگاه،
به سطح «قلمرو» 4تعمیم داد .طرح این دیدگاه نظری سبب شد تا رهیافتهای جدید سیاستگذاری منطقهای در آمریکای
شمالی و اروپا و پس از آن در سایر کشورها ،بهجای تمرکز بر فعالیتهای رقابتپذیر ،بهسوی «عوامل بیرونی»
ایجادکنندة مزیت رقابتی واحدهای فعالیتی تغییر جهت دهند (لنگیل .)2009 ،بعضی از صاحبنظران اقتصادی ،از جمله
پاول کروگمن ،بهدلیل باور به مشخصبودن تقسیم کار میان کشورها مبتنیبر مزیتهای نسبی و همچنین نبود خط پایان
برای کسبوکار کشورها ،بحث درمورد رقابتپذیری مکان را ناممکن میدانند ،اما آزادی سرمایه و نیروی انسانی از قید
مکان ،بهویژه پس از یکپارچگی اقتصادهای ملی در قالب بلوکهای تجاری و بهدنبال آن ،افزایش اهمیت نقش عوامل
بیرونی و مکانی در رقابتپذیری قلمروئی سبب شد تا برنامهریزی توسعة فضایی نیز بهشیوة افزایش رقابتپذیری مکان و
موفقیت آن در جذب سرمایه و نیروی انسانی ،به دغدغة بسیاری از صاحبنظران علوم منطقهای و شهری تبدیل شود؛
هرچند رقابتپذیری قلمروئی پیشتر در جریان جهانیسازی و در قالب نظریة «مرگ جغرافیا با ظهور همجواری مجازی»
به ورطة فراموشی سپرده شده بود .در این زمینه ،نقشآفرینی مکان در زمینة فراهمساختن محیط رقابتی مناسب برای
واحدهای فعالیتی (پورتر ،)73 :1990 ،از طریق تسهیل «یادگیری جمعی» (کامانی )2002 ،و تسهیل برقراری فرایندهای
انباشت دانش از سوی بازیگران جمعی مطرح شد (کامانی و کاپلو.)2013 ،
آگاهی از اهمیت مکان در دستیابی به رقابتپذیری سبب شد تا در سالهای اخیر ،در عرصههای علمی و سیاستگذاری
توسعة فضایی ،به «رقابتپذیری قلمروئی» مانند «جهانیسازی» توجه شود (بریستو .)2005 ،جهتگیری سیاستگذاریهای
اخیر توسعة فضایی ایران نیز در سطوح ملی ،مانند سند چشمانداز و منطقهای و برنامههای مجموعة شهری ،گواهی بر
تأثیرپذیری از این جریان است؛ حال آنکه مناسبت و اثربخشی بهکارگیری پیشرانها و محرکهای تحقق این انگاشت
بینالمللی برای مناطق ایران با توجه به ویژگیهای سرزمینی متفاوت آن ،بهدرستی آزمون نشده است.
انگیزة پرداختن به این موضوع در پژوهش پیشرو ،درنتیجة رویارویی با چند چالش اصلی در متون فراهم شده است:
 .1نداشتن جامعیت و کفایت در محتوا (بریستو ،)2005 ،بهدلیل برگرفتن «نظریة رقابتپذیری از سیاست» 5بهجای
7

استخراج آن بهطور شفاف از مباحث نظری مانند جهانیسازی .2 ،نبود همرأیی درمورد چگونگی تعریف و نحوة دستیابی
به رقابتپذیری در سطوح مکانی میان صاحبنظران با دیدگاههای نظری و پشتوانههای فکری متفاوت در انتظامهای
1. comparative advantages
2. competitive advantages
3. Heckscher and Ohlin
4. territory
5. theory led by policy
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مختلف .3 ،درهمآمیختگی و بیتوجهی به پیامدهای آن در ارائة راهکارهای رقابتپذیری که یا از ترکیب نظریهها و
روشهای گوناگون انتظامهای فکری مختلف یا از نادیدهگرفتن تفاوت میان تعاریف و راهکارهای دستیابی به
رقابتپذیری برحسب واحدهای تحلیل مختلف (کیستون و دیگران )2004 ،کالن (کشور) ،میانه (منطقه و شهر) و خرد
(واحدهای فعالیتی) صورت میپذیرد .4 ،امکانناپذیری تولید مدل واحد ،قطعی ،فراگیر و قابلتقلید برای همة بسترها و
درنتیجه ،لزوم تدوین راهبردهای نوآورانة خاص با درنظرگرفتن شرایط خاص (همان) و مسیرهای تاریخی و سیاسی
پیمودهشده در هر سرزمین (لنگیل .)2009 ،از اینرو ،سنجش اهمیت نسبی عوامل ارائهشده در متون مختلف درمورد
بسترهای گوناگون ،نیازمند پژوهش بیشتر است.
بهعالوه ،از یکسو ضرورت توجه به پیامدهای جبرانناپذیر بهکارگیری نابجای این واژه در سطوح مکانی (کروگمن،
 ،)1994مانند انحراف بیش از حد سیاستها به موضوعات جهانی ،غفلت از مشکالت داخلی و تخصیص نابجای منابع و
از سوی دیگر ،ناتوانی بدنة خصوصی تصمیمساز بدون فرصت و بودجة کافی در امر پژوهش و تعیین سیاستهای مناسب،
تعیین «مدل نظری» رقابتپذیری منطقهای خاص ایران را ضروری میسازد .در این زمینه ،پژوهش پیشرو بر آن است
تا با هدف پاسخگویی به این نیاز و هدایت گرایشهای موجود ،از طریق سنجش میزان مناسبت بهکارگیری پیشرانهای
معرفیشده در متون ،به تدوین مدل نظری رقابتپذیری قلمروی خاص سرزمین بپردازد.


مبانینظری
با توجه به ضرورت تفاوتقائلشدن میان تعریف رقابتپذیری در سطوح مختلف ،در این قسمت نیز پس از تعریف
رقابتپذیری در سطح کشور ،به رقابتپذیری در مقیاس منطقه از دیدگاههای مختلف پرداخته میشود .با وجود پذیرش
انگاشت رقابتپذیری قلمروئی بهعنوان هدف کالن سیاستگذاری از دهة  1990از سوی کمیسیون اروپا ،دولتهای ملی
سراسر اروپا و آمریکای شمالی و گسترش سلطة آن «بهعنوان یکی از مهمترین موضوعات توسعة اقتصاد ملی در
گفتمانهای سیاست عمومی سایر کشورها» (بریستو ،)2005 ،هنوز هیچ تعریف مورد توافقی برای آن وجود ندارد؛
درحالیکه مفهوم «رقابتپذیری بنگاه» ،توانایی تولید کاالها و خدمات باکیفیت و قیمت مناسب در زمان مناسب و
برآوردن نیاز مشتریان بهصورت کارآمدتر و سودمندتر از سایر بنگاههاست (وزارت تجارت بریتانیا ،)2002 ،روشن است که
مفهوم رقابتپذیری کشورها دارای ابهام است.
تا دهة  ،1990تعاریف مختلف نادرستی برای مفهوم رقابتپذیری در مقیاس کشور رواج داشت که همگی از سوی
پورتر ،با ارائة مثالهای نقض ،ناکافی و مردود اعالم شدند (پورتر)76 :1990 ،؛ تعاریفی که رقابتپذیری ملی را یک پدیدة
اقتصادی کالن 1متأثر از متغیرهایی مانند نرخ مبادله ،نرخ پایین بهره و بودجههای دولتی میدانستند (مثال نقض :ژاپن،
ایتالیا و کرة شمالی برخوردار از استانداردهای باالی زندگی برخالف کسری بودجه) یا رقابتپذیری را تابعی از نیروی کار
ارزان و فراوان معرفی میکردند (مثال نقض :آلمان ،سوئیس و سوئد)؛ تعاریفی که رقابتپذیری را با مزیتهای نسبی
مرتبط میدانستند (مثال نقض :آلمان ،ژاپن ،سوئیس ،ایتالیا و کرة شمالی با منابع طبیعی محدود)؛ دیدگاههای اواخر دهة
 1980و اوایل دهة  1990که رقابتپذیری را با سیاستهای پشتیبان دولتی مرتبط میپنداشتند (مثال نقض :دخالت
ناکارآمد دولت در ایتالیا یا دخالت محدود دولت آلمان در صنعت صادرات) یا دیدگاه توصیفی غالب دیگر که کاربستهای
مدیریتی خاصی را مؤثر میدانست (مثال نقض :فاجعهآمیزبودن تعمیم کاربستهای موفق ایتالیا در مدیریت سازمانهای
خانوادگی خصوصی کوچک کفش ،نساجی و جواهر به صنایع شیمیایی آلمان یا صنعت تولیدات فضانوردی آمریکا) و
درنهایت ،تفکری که تنها کسبوکارهای برتر و پیشرفته را رقابتپذیر تلقی میکرد.
1. macroeconomic phenomenon
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از دیدگاه پورتر ( ،)86 :1998همة فعالیتها درصورت تحقق شرایط ،رقابتپذیرند .از دیدگاه وی ،تنها مفهوم دارای
معنا در عصر جدید برای رقابتپذیری کشورها «بهرهوری» 1است؛ «ارزش برونداد یک واحد نیروی کار یا سرمایه که هم
به کیفیت و ویژگی محصول و هم به کارآمدی آن بستگی دارد» (پورتر .)73 :1990 ،با این خردمایه که برونداد بهرهوری،
کیفیت باالی زندگی و دستمزدهای باال ،هدف غایی رقابتپذیری بهشمار میرود ،بهرهوری نیز نه در گرو تشویق
کسبوکارهای خاص ،بلکه در گرو ظرفیت کشورها در ایجاد شرایط محیط بیرونی کسبوکار برای افزایش بهرهوری
است .با وجود این ،هنوز تعریف مورد توافقی در مقیاس کشوری وجود ندارد .راهحل این پژوهش برای چیرگی بر این
آشفتگی نظری ،گونهبندی همپوش روایتهای مختلف ،برحسب مقطع زمانی و میزان محوریت موضوعهای اقتصادی و
دیدگاههای نظری متفاوت ،در قالب جدول  1است .تعاریف رقابتپذیری در مقیاس کشوری ،تا دهة  1990میالدی بیشتر
بر محور موضوعهای اقتصادی بود و هدف یا برونداد اقتصادی تلقی میشد .دیدگاه مرکانتلیستها 2در این گروه جای
3

دارد (نظریهپردازان اقتصادی اروپایی بین  1500و  1750میالدی قائل به وجود رقابت میان کشورها مانند یک جنگ در
کسب ثروت بیشتر) .کروگمن ( )1996با نقد دیدگاههای اینچنینی ،اینگونه رقابت برای کشورها را ناممکن میداند و
استفاده از واژة غیرعلمی «رقابتپذیری» را برای اقتصاد بینالمللی کشورها ،مخصوص افراد عامی و نه مراجع اقتصادی
تلقی میکند .از دیدگاه وی ،کسبوکار کشورها خط پایان ندارد .درنتیجه رقابتی نیز وجود ندارد ،اما از اواسط دهة  1990و
با رفع موانع جابهجایی نیروی انسانی و سرمایه و تغییر شرایط جهانی ،خط پایان کسبوکار ،از دیدگاه بسیاری از
اقتصاددانان و صاحبنظران علوم منطقهای برای کشورها نیز معنادار شد و برایناساس ،بازتعریفهای متعددی با هدف
رفع کاستیهای این انگاشت ،از طریق ورود ابعاد غیراقتصادی صورت گرفت.

ازمفهومرقابتپذیریقلمرویدرسطحکشوربرحسبمقاطعزمانی

همپوشدیدگاههاینظریمختلف
جدول.1گونهبندی 
برحسبمقطعزمانیومیزانمحوریتموضوعاتاقتصادی
ازاواسطدهة1990میالدیبهبعد
تادهة1990میالدی









 بازتعریف ایدة رقابتپذیری ملی ،همزمان با تغییر
تعمیم مستقیم تعریف رقابتپذیری بنگاهها به سطح کشور با محوریت موضوعات
شرایط جهانی (تحرک عوامل تولید و رنگباختن
اقتصادی (بازی برد -باخت)؛
نسبی سیاستگذاریهای مالی و تشویقی دولتها
رقابتپذیری معادل رشد اقتصادی بهعنوان یک برونداد؛
بر اثر افزایش انعطافپذیری در مبادلههای مالی
و جمعیتی و کنترل سیاستهای دولتهای
موفقیت اقتصادی وابسته به رقابت پذیری بین المللی ،مبتنیبر نظریة تجارت بین المللیی و
مرکزی بهویژه در اتحادیة اروپا) و تعریف آن،
مزیت نسبی؛
متفاوت با بنگاهها با هدف صرف رشد اقتصادی
تحقق رقابتپذیری در گرو بهدسیتآوردن سیهم بیشیتر در بازارهیای جهیانی (افیزایش
(چشایر1999 ،؛ کامانی2002 ،؛ ملکی)2004 ،؛
صادرات)؛
تحقق رقابتپذیری از طریق افزایش تجارت جهانی و صادرات کاالهای باکیفیت و قیمت  رقابتپذیری بهعنوان یک فرایند و نه برونداد ،با
هدف افزایش درآمد سرانه و توزیع متوازن آن و
مناسبتر؛
درنتیجه افزایش کیفیت زندگی؛
رقابتپذیری بهعنوان ابزاری برای سنجش جایگاه نسبی کشورها؛
نمونه :انواع روشهای محکزدن 3در قالب گزارش ساالنة فروم اقتصاد جهانی از دهة  رقابت کشور برخالف بنگاه یک بازی
حاصلجمع مثبت 6که همة کشورهای درگیر
( 1980فروم اقتصاد جهانی )1997 ،با استفاده از سه شاخص وضعیت فناوری (فناوری
میتوانند از آن بهره بگیرند.
ارتباطی ،انتقال دانش ،نوآوری) ،نهادهای دولتی و محیط اقتصاد کالن ،گزارش ساالنة
رقابتپذیری جهانی 4مؤسسة بینالمللی توسعة مدیریت 5با استفاده از چهار شاخص
عملکرد اقتصادی ،کارایی دولتی ،کارایی اقتصادی ،زیرساختها و سایر گزارشها.
5

9

6

7

1. productivity
2. the Mercantilist
3. benchmarking
)4. World Competitiveness Yearbook (WCY
)5. International Institute for Management Development (IMD
6. positive sum game
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ازمفهومرقابتپذیریقلمرویدرسطحکشوربرحسبمقاطعزمانی

همپوشدیدگاههاینظریمختلف
ادامة جدول.1گونهبندی 
دیدگاههاینظریمختلف

برحسب
استراتژیستها

دیدگاهنظری
دیدگاهنظریاقتصادداناننئوکالسیک
مرکانتلیستها

دیدگاهنظری

 پیروان این دیدگاه :اقتصاددانان و  پیروان این دیدگاه :اقتصاددانان نئوکالسیک  پیروان این دیدگاه :اقتصاددانان دانشکدههای


بسیاری از سیاستمداران ،رهبران
مانند کروگمن ()1996
تجاری جهان ،روزنامهنگاران و  غیرعلمی و امکانناپذیردانستن بحث
نویسندگان کتابهای پرفروش
درمورد مفهوم رقابتپذیری در سطح مکان
اقتصادی
(بهویژه کشورها) با محوریت موضوعات
 مشروطکردن رونق اقتصادی
اقتصادی و معناداردانستن آنها ،تنها در
کشورها و برونرفت از بحرانهای
سطح بنگاهها و نه مکان؛
موجود به رقابتپذیری اقتصاد ملی و  اعتقاد به وجود شرایط رقابت کامل و نبود
افزایش تجارت جهانی (تخصصی
قدرت یکهتاز 2و درنتیجة بازی «برد-
شدن برمبنای مزیتهای نسبی)؛
باخت» بهعنوان عامل رقابت کشورها در
یری
 پیروزی در هماورد 1رقابتپذ
جذب فعالیتهای ارزشافزا ،بهدلیل تفاوت
مشروط به کاهش موانع تجاری
کشورها در تقسیم کار مزایای نسبی
برای دستیابی به بازارهای جهانی
(کارکرد «دست نامرئی» بازار در ایجاد
و افزایش بهرهوری و بخشهای
«توسعهای متوازن» درنتیجة «تقسیم کار
ارزشافزا.
بینالمللی»).
 تفسیییر رقابییتپییذیری از دریچیة «تجییارت
جهانی».

کسبوکار از جمله مایکل پورتر و
صاحب نظران علوم منطقهای در پاسخ به تغییر
شرایط جهانی ناشی از تحرک سرمایه و نیروی
انسانی؛
 کاهش اهمیت سیاستهای کالن
اقتصادی در رقابتپذیری و افزایش اهمیت
عوامل اقتصاد خرد از جمله بهبود محیط
محلی کسبوکار برای افزایش نوآوری
(مکان بهعنوان عامل اصلی در ایجاد
رقابتپذیری از طریق تسهیل بهرهوری)؛
 کاهش اهمیت نوع فعالیت در رقابتپذیری
و افزایش اهمیت چگونگی مدیریت آن؛
 افزایش اهمیت سیاستهای اجتماعی در
کنار سیاستهای اقتصادی برای افزایش
رقابتپذیری ،با هدف کیفی افزایش
استانداردهای زندگی شهروندان.

منبع:نگارندگان


تشریحانگاشترقابتپذیریدرسطحمنطقه:پشتوانههاینظریوتعاریف

بسیاری از صاحبنظران اقتصادی که استفاده از انگاشت رقابتپذیری در مقیاس کشورها را مردود میدانند ،کاربرد آن را در
سطح منطقهای امکانپذیر تلقی میکنند؛ با این باور که مزیتهای رقابتی در یک فرایند بهشدت محلیشده تولید میشوند و
تداوم مییابند (پورتر .)19 :1990 ،از دیدگاهپورتر و همچنین افراد دیگری مانند لور ( ،)1999تاروک ( ،)2004کامانی ()2002
و لنگیل ( ،)2006رقابت منطقه از بعضی جهات ،از جمله موارد زیر با بنگاهها متفاوت است :برخوردارنبودن از سیاستهای
کالن اقتصادی برای ایجاد تفاوت در بهرهوری بنگاهها ،تحرک عوامل تولید و درنتیجه امکان تصور خط پایان کسبوکار
برای منطقه با رقابت کشورها ،نداشتن تنها یک هدف «بیشینهکردن سودمندی» ،3زمانبربودن فرایند و همواره یک بازی با
حاصلجمع صفر نبودن رقابتشان .رقابتپذیری توسعة منطقه در گرو ایجاد محیط کسبوکار مطلوبی است که بهرهوری
بنگاهها را افزایش دهد و درنهایت ،به افزایش استانداردهای زندگی ساکنان کمک کند (ملکی2002 ،؛ لنگیل.)2008 ،
ظهور و تقویت انگاشت رقابتپذیری منطقهای ،مدیون دو تفکر اصلی است .تفکر نخست ،اصل مزایای نسبی را
توجیهکنندة رفتار میان کشورها میداند و نه مناطق .در این جریان ،صاحبنظرانی مانند کامانی ( ،)2002دو دلیل در توجیه
درستی بهکارگیری این انگاشت در سطح منطقه ارائه میدهند :مناطق ،بهدلیل وجود سازوکارهای تنظیمکننده مانند دستمزد،
نرخ مبادالتی و نرخ پول یکسان براساس قراردادهای جمعی ملی ،نه براساس مزایای نسبی و تقسیمکار بینمنطقهای ،بلکه
براساس مزایای مطلق عمل میکنند .در منطقه ،سازوکار دیگری به نام پویایی و تحرک عوامل تولید وجود دارد که برخالف
کشور «آن را به خط پایان خود میرساند» (کامانی .)2002 ،تفکر دوم ،مبتنیبر نظریة «نومنطقهگرایی» و دیدگاه نظری
«جغرافیای جدید اقتصادی» 4است که تفسیر مجدد نقش پیشین سطوح منطقهای را بهدلیل ظهور موجودیتهای فراملی و
1. rivalry
2. monopolies or oligopolies
3. profit maximizing
4. new geo-economy
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کمرنگشدن نقش دولت -ملتها ضروری میداند (کرسل و سینگ .)2012 ،اهمیتیافتن این انگاشت در سطح منطقه ،از
سوی دیگر مدیون مخالفان نظریة مرگ جغرافیاست که بر اهمیت بیش از پیش منطقه« ،بهعنوان مقیاسی مهم از سازمان
فناورانه و اقتصادی 1در عصر جهانیسازی و دانشپایگی» تأکید میکنند (فلوریدا.)1995 ،
دیدگاههای نظری مؤثر بر انگاشت رقابتپذیری منطقهای را میتوان در قالب سه دستة اصلی ردیابی کرد:
الف) دیدگاه نظری نخست ،مبتنیبر نظریة رشد نئوکالسیک (نظریة رشد برونزا) است که رقابت منطقه را با هدف
افزایش صادرات ،تنها از طریق رشد پایة اقتصاد منطقه میسر میداند؛ ب) دیدگاه نظری دوم ،مبتنیبر نظریة جغرافیای
جدید اقتصادی 2است .پس از تأکید پورتر بر نقش خوشهها در رقابتپذیری ،بسیاری از نویسندگان با رویکردی صریحتر
به ارتباط میان اقتصاد و مکان پرداختند که همگی به ظهور نظریههای جغرافیای اقتصادی جدید منجر شد .تأکید این
دیدگاه نظری بر مکان و نقش آن در موفقیت اقتصادی ،متأثر از کارهای اندیشمندانی مانند فوجیتا ( ،)1988کروگمن
( )1991و ونبلز ( ،)1996متفاوت با نقشی است که مکان ،بهلحاظ موقعیت جغرافیایی و طبیعیاش در فراهمکردن
مزیتهای نسبی ایفا میکند .مکان بهعنوان فراهمکنندة مزیتهای رقابتی ،با بهکارگیری راهبردهایی مانند تجمعهای
فضایی و خوشهایشدن ،بهعنوان عامل اصلی ایجاد آثار بیرونی مثبت ،3افزایش نرخ بازدهی و درنتیجه ،افزایش بهرهوری
(گاردینر و دیگران )2004 ،عمل میکند و سبب رقابتپذیری منطقه میشود (کروگمن)2005 ،؛ ت) دیدگاه نظری سوم
مبتنیبر نظریة رشد درونزا ،توسعة بومی منطقه و نظریة شومپیتر که در پاسخ به ناکارآمدی بسیاری از رهیافتهای
کالسیک توسعة اقتصاد منطقهای در مواجهه با پویاییهای جهانیسازی و با اعتقاد به وجود «رابطة نظری میان
سرمایهگذاری در پژوهش و دانش ،نوآوری و درنهایت ،رقابتپذیری (بریستو »)2005 ،مطرح شد.
دستیابی به رقابت منطقهای ،در گام نخست مستلزم انتخاب تعریفی مناسب از میان تعاریف مختلف در عرصههای
سیاستگذاری و علمی است .از مهمترین تعاریف مطرح در عرصههای سیاستگذاری میتوان به تعریف وزارت صنعت تجارت
بریتانیا ( )2002از رقابتپذیری منطقهای با وظیفة اصلی توسعة اقتصاد منطقه و رشد کسبوکار با اهداف فراملی و تعریفهای
کاربردیتر مبتنیبر آن اشاره کرد که شامل تعریفهای سال  1999و  2001کمیسیون اتحادیة اروپا با هدف کاهش فاصله با
آمریکا و افزایش رقابتپذیری مناطق عقبمانده برای دستیابی به یکپارچگی اجتماعی درون اتحادیه بود (گاردینر و دیگران،
 .)2004همچنین تعاریف مختلفی از این انگاشت ،در عرصههای علمی اقتصادی ،جغرافیای اقتصادی و برنامهریزی منطقهای
وجود دارد .از میان تعاریف کمی میتوان به موارد زیر اشاره کرد :اقتصاددانانی مانند پاول کروگمن آن را «توانایی منطقه در
تدارک دستمزدهای کافی و بازگشت سرمایه» (کروگمن )2003 ،یا «ظرفیت نسبی منطقه در جذب عوامل سیال از یکدیگر و
میزبانی فعالیتهای اقتصادی» (کروگمن )2005 ،دانستند .کیتسون و دیگران ( )2004بر افزایش سهم صادرات منطقهای و
برابردانستن اصطالح «رقابتپذیری منطقهای» با «مزایای رقابتی منطقه» تأکید کردند .بگ (« )2002رقابتپذیری» منطقهای
را برابر با «میزان جذابیت منطقه برای سرمایهگذاران» دانست .از میان تعاریف کیفی نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اقتصاددانانی مانند استورپر ( )26 :1997از دو دیدگاه اقتصاد کالن و خرد مبنیبر «تواناییاقتصاد منطقه برای جذب و نگاهداشت
بنگاههای دارای سهم ثابت یا فزاینده از بازار ،همزمان با افزایش استانداردهای زندگی» یاد کردند .تعریف اقتصاددانان توسعه از
جمله لنگیل (2006؛  ،)2009عالوهبر موضوعهای اقتصادی ،دارای اهداف برابرخواهانه و کیفی نیز بود و «توسعة اقتصادی» را
ماهیت رقابتپذیری معرفی کرد که از بهرهوری باالی نیروی کار و اشتغال ،بهعنوان عامل افزایش استانداردهای زندگی ناشی
میشود .اقتصاددانان فضایی 4مانند تاروک (« ،)2004رقابتپذیری منطقه را محرکی اقتصادی ،تابع روابط پیچیده میان سه
1. modes of economic and technological organization
2. NEG
3. externalities
4. spatial economists
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متغیر توسعة اقتصادی ،توانایی بنگاههای محلی برای فروش محصوالت در بازار بیرونی (تجارت) ،ارزش محصوالت و
سودمندی آنها (بهرهوری) و بهکارگیری نیروی انسانی ،سرمایه و منابع طبیعی محلی» دانستند .جغرافیدانان اقتصادی مانند
چشایر ( )1999بهجای برابری فضایی ،به داللتهای فضایی موضوعهای کارایی اقتصادی ،رشد منطقهای و رقابتپذیری
منطقهای توجه کردند .صاحبنظران علوم منطقهای مانند ملکی ( )2002بر موضوع تداوم جذابیت مکان با هدف جذب سرمایه
تأکید داشتند و از عبارت «چسبندگی مکان» 1استفاده کردند .تعریف جدیدتر ملکی ( )2004براساس تأکید بر موضوعهای
غیرمالی یا نرم به هدف جذب زیرساختهای انسانی ،سرمایههای اجتماعی ،همیاری و یادگیری جمعی و وابستگیهای
غیرتجاری بود .کامانی ()2002رقابتپذیری را با هدف توسعة منطقهای در عصر جهانیسازی ،تضمین پایداری اشتغال ،رفاه و
ثروت ضروری و مترادف با «جذابیت مکان» تلقی کرد و درنهایت ،کوک ( )2004آن را توانایی اقتصاد منطقه در جذب و
نگاهداشت بنگاههای دارای سهم ثابت یا فزایندة بازار ،همزمان با بهبود استانداردهای زندگی ساکنان دانست.
رهایی از این آشفتگی و درک چیستی رقابتپذیری منطقهای نیز بهکمک گونهبندی دیدگاهها میسر میشود.
گونههای ارائهشده در جدول  ،2با یکدیگر همپوشانی دارند .تعریف مورد استفاده در ادامة این پژوهش ،مبتنیبر زیرگونة
دوم است که در آن ،منطقه بهعنوان دریچة دانش و نوآوری شناخته میشود و رقابتپذیری آن بهعنوان یک فرایند و نه
فرآورده ،با هدف غایی افزایش رفاه و کیفیت زندگی ،نه از طریق سیاستهای اقتصاد کالن ،بلکه از طریق بهبود کیفیت
مکان و پیگیری توالی زیر میسر میشود .1 :افزایش نوآوری در جذب سرمایههای سیال ،مهاجران ،مصرفکنندگان و
گردشگران .2 ،افزایش بهرهوری و درآمد سرانه .3 ،تداوم بهرهوری و توزیع ثروت و  .4بهبود عملکرد اقتصادی منطقه.


منطقهای

مختلفرقابتپذیری

.گونههای

جدول2
گونهبندی
مالک 

گونةنخست

نوعرقابت

هماورد-دیدگاهمنوپلی

هدف نهایی رقابتپذیری

رشد یا توسعة
اقتصادی
(کمیت یا کیفیت)
درونزا یا
برونزابودن هدف






هدف از
رقابتپذیری






فرایندی یا فرآوردهایبودن
نگرش به رقابتپذیری



گونةدوم
زیرگونةدوم

زیرگونةنخست
رقابت

 توسعة یکپارچه و پایدار منطقهای
و برابری فضایی

 بهبود عملکرد اقتصادی
منطقه بهنحویکه سبب
رشد و عملکرد اقتصادی منطقه
افزایش ظرفیت تولید درآمد
در اقتصاد محلی شود
 درونزا
 برونزا
برونزا
 درونزا
و  افزایش رفاه و استانداردهای
سرمایه
بیشینهکردن سود بنگاهها از  جذب
زندگی در منطقه از طریق
بیشتر
مصرفکنندة
طریق تجارت؛
تولید ثروت و تداوم و ثبات
(جمعیت و گردشگر
بهدستآوردن سهم بیشتر از
آن؛
پردرآمد)
بازارهای فرامنطقهای؛
جذب سرمایهها و شرکتهای  رهیافت مادی و کمی  توزیع ثروت در منطقه و
افزایش نرخ اشتغال /برابری
افزایش بهرهوری و تولید
خارجی؛
(زمانبر بودن فرایند
ثروت در منطقه
جذب بودجه و اعتبارات دولتی؛
رقابتپذیری)؛
سروکارنداشتن با مسئلة توزیع
 افزایش کیفیت اشتغال.
متوازن.
نگاه فرآوردهای -رقابتپذیری  رقابتپذیری بهعنوان ابزار و فرایند و همچنین چگونگی
مدیریت منطقه برای دستیابی به هدف رشد و توسعة
برابر با رشد؛
اقتصادی و بهبود عملکرد منطقه
اهمیت نسبی عملکرد اقتصادی
کشورها به شیوة محکزدن
(شناسایی نقاط محروم و پیشرفته و
دالیل آن)؛

1. Sticky place
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نوع میانکنش منطقه با سایر مناطق

منطقهای

مختلفرقابتپذیری

.گونههای

ادامة جدول2



نوع میانکنش

«برد -برد» یا
«برد -باخت»

سیاست غالب
افزایش
رقابتپذیری

سازوکارهای افزایش رقابتپذیری منطقه

درونزا و
برونزابودن
رهیافتهای توسعة
رقابتپذیری

 تجاری
 تخصیصها و نقل و انتقالهای
دولتی


 رابطة برد -باخت (بازی با جمع 
صفر)

 پایان کسبوکار و افت و
محرومیت منطقهای درصورت
باخت
 اهمیت رقابت منطقهها در سطح 
بینالمللی
 پذیرش سیاستهای اقتصاد 
کالن شامل کاهش مالیات،
دستمزد نیروی انسانی و تدارک
صنعتی
ناحیههای
و 
زیرساختهای فنی
 رهیافت از باال به پایین توسعة 
منطقه با هدف برآوردن اهداف
ملی


مزیت مورد استفاده/
وجود یا نبود تقسیم
کار


واحد تحلیل اثرگذار
بر رقابتپذیری
منطقهای







شیوهها /راهکارهای
افزایش
رقابتپذیری

جایگاه و وضعیت
منطقه
منبع:نگارندگان






رفتوآمد روزانه از دو نوع شغلی (تولیدی) و خدماتی
(مصرفی)؛
مهاجرت (تحرک نیروی انسانی و جمعیت)؛
جریان سرمایه.
 رابطة برد -برد
رابطة برد -برد
رابطة برد -باخت

سیاستهای اقتصاد کالن 
و خرد
وجود رقابت منطقهها هم 
در سطح بینالمللی و هم
در سطح ملی
پذیرش سیاست ایجاد 
خوشهها و شبکههای
کسبوکار ()SMEs
دو رهیافت همزمان از 
باال به پایین و از پایین به
باال

مزیت نسبی /تخصصیشدن و  مزیت نسبی و مزیت 
مطلق
تقسیم کار منطقهای (دیدگاه
کالسیکها)

رقابت مناطق دارای نقشهای
عملکردی متفاوت
 بنگاهها و سرمایهگذاران 
بنگاهها و سرمایهگذاران
خارجی و داخلی

تأکید بیشتر بر سرمایهگذاران و
 تأکید بر نیروی انسانی
بنگاههای خارجی
متخصص
رقابتپذیری مبتنی بر عوامل 
تولید؛
افزایش رقابتپذیری منطقه
بهعنوان منبع مزیتهای نسبی از
طریق تخصصیسازی صادرات؛ 
مبتنیبر
رقابتپذیری
بیرونی
سرمایهگذاریهای
(دیدگاه نئوکالسیک)؛
تأکید بر فعالیتهای برآورندة

تقاضاهای بازار بیرونی.


 منطقه بهعنوان سایت تولیدی



سیاستهای اقتصاد خرد
(کیفیت محیط کسبوکار)
وجود رقابت مناطق هم در
سطح بینالمللی و هم در
سطح ملی
پذیرش سیاست توسعة
اقتصادی مبتنیبر خوشههای
نوآور و دانشبنیان
رهیافت از پایین به باال و
بومی توسعة منطقه با
اهداف رونق منطقه و بهبود
وضعیت جامعة محلی
مزیت مطلق ناشی از تحرک
عوامل تولید
رقابت مناطق دارای تشابه
عملکردی و در یک سطح
سلسلهمراتبی مشابه
بنگاهها و سرمایهگذاران
تأکید بر نیروی انسانی
متخصص /مهاجران خالق و
کارآفرین و فعالیتهایی که
به تولید مصرف میپردازند
(وقایع یادمانی)
رقابتپذیری منطقه بهعنوان
دریچة دانش و نوآوری از
طریق ایجاد محیط نوآوری
محلی مبتنیبر عوامل
درونزا؛
اهمیت اندازه و کیفیت بازار؛
تأکید بر فعالیتهای
برآورندة تقاضاهای بازار
درونی و بیرونی.

مبتنیبر 
رقابتپذیری
جذب سرمایههای بیرونی
و بهرهوری سرمایههای
درونی؛
منطقه
رقابتپذیری
بهعنوان منبع بازدههای 
فزاینده از طریق اقتصاد 
ناشی از تجمع (دیدگاه
نئوکالسیک)؛
اهمیت اندازة بازار؛
تأکید بر فعالیتهای
برآورندة تقاضاهای بازار
درونی و بیرونی.
منطقه بهعنوان منبع  منطقه بهعنوان
دانش و نوآوری
بازدههای فزاینده

دریچة
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دگاههاینظریمختلف
منطقهایازدی 

رقابتپذیری

شرانهای

شناساییپی
با وجود شناسایی روشهای اندازهگیری و مدلسازی رقابتپذیری ،چه در متون نظری و چه در عرصههای سیاستی،
همچنان چگونگی عملیاتیکردن این هدف دچار ابهام است (لنگیل .)2006 ،در متون موجود ،از چشماندازهای نظری
متفاوت ،پیشرانهای مختلفی بهعنوان مؤلفههای موفقیت 1رقابتپذیری منطقهای معرفی شدهاند ،اما تقریباً میان
صاحبنظران اتفاقنظر وجود دارد که با توجه به تفاوتهای منطقهای ،دانش جامعی در زمینة مناسبت بهکارگیری و میزان
اثرگذاری هریک از پیشرانها وجود ندارد .آنچنانکه کرسل و سینگ( )2012در نسخة سوم مقالهشان درمورد رقابتپذیری
مناطق کالنشهری آمریکا اظهار میکنند ،رهیافتهایی که برای تشریح فرایند و اندازهگیری رقابتپذیری وجود دارد،
همگی در تعمیم دچار کاستی هستند .بیشتر رهیافتهای موجود ،رتبهبندی مناطق را با عواملی انجام میدهند که در
رقابتپذیری آنها ،مکان اهمیت بیشتری دارد؛ برای مثال ،پورتر یا لور ( )2002در نظریة خوشهها ،شهرهای رقابتپذیر را
آنهایی میدانند که مبتنیبر فعالیتهای برتر پژوهشبر 2هستند یا فلوریدا ( )2005تنها مؤلفة «افراد خالق» را در ایجاد
رقابتپذیری مناطق آمریکا دارای اهمیت میداند .رهیافتهای تکسویهنگر ،در تجویز مدل عام سیاستگذاری کمفایدهترین
تلقی میشوند .رهیافت دیگر مورد استفاده بهویژه در متون سیاستگذاری« ،محکزدن» است که رقابتپذیری را با تعداد
زیادی متغیر با وزن یکسان میسنجد .از ایرادهای این روش ،عالوهبر مشخصنبودن ضریب اهمیت متغیرها در مقایسه با
یکدیگر ،اعتبار متغیرهای انتخابشده بهعنوان تقریب رقابتپذیری در بستر مورد بررسی است.
برای غلبه بر کاستیهای پیشگفته ،پژوهش پیشرو به شناسایی پیشرانهای معرفیشده ،با هدف سنجش میزان
مناسبت بهکارگیری آنها در سرزمین میپردازد .این مؤلفههای موفقیت را میتوان در قالب هفت چشمانداز نظری اصلی
ردیابی کرد .1 :نظریة جغرافیای جدید اقتصادی .2 ،دیدگاه نظری استراتژیستها .3 ،نظریة اقتصاددانان تکاملی 3و دیدگاه
نظری نوشومپیترینها .4 ،4نظریههای جدید رشد 5رومر ،رشد درونزا و سرمایههای انسانی .5 ،نظریة سرمایههای خالق، 6
8

7

8

 .6دیدگاه نظری شهر مصرفی 7و  .7نظریة فعالیتهای شناختی -فرهنگی ؛
10

9

در نظریة جغرافیای جدید اقتصادی -که بسطیافتة دیدگاه نئوکالسیکهاست (پایک و دیگران -)2006 ،رقابتپذیری،
«بهرهوری نسبی با هدف کسب سهم بیشتر از بازارهای بیرونی (بود و هیرمیس »)2004 ،تعریف شد .تخصصیسازی
براساس مزیتهای نسبی و کاهش تنوع تولید ،تجمع فضایی (مالمبرگ و پاور )2006 ،و رشد پایة اقتصاد (دوکیک و
دیگران ،)2012 ،سه پیشران مطرح در این دیدگاه ،بهعنوان زیربنای نظریة جغرافیای جدید اقتصادی کروگمن ()2005
بود که در سال  1991میالدی در ژورنال اقتصاد سیاسی نیز ارائه شد .از دیدگاه وی ،تمرکز فعالیتها ویژگی بارز
جغرافیای اقتصادی است .در این نظریه ،از مدل علیت انباشتی 9در قالب تجمع برای ایجاد صرفههای بیرونی 10بهعنوان
12

11

منبع بازدههای فزاینده در بهبود پایههای صادرات و درنتیجه رقابتپذیری منطقه استفاده میشود.
از دیدگاهی دیگر ،استراتژیستهایی مانند پورتر ،رقابتپذیری منطقه را در گرو دو پیشران قرار میدهند :فعالیتهای
بهرهور و توسعة خوشهای؛ توسعة خوشهای پورتر ( )1998در خوشهها و اقتصاد جدید رقابتی ،بهعنوان یک مدل عام و
«نوشداروی جدید سیاستگذاری» (آشم و دیگران )2006 ،در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است؛ با این خردمایه که
1. Success determinants
2. research-intensive production
3. Evolutionary theories
4. Neo-Schumpeterian
5. New growth theory
6. creative capitals
7. consumer city
8. cognitive-cultural industries
9. cumulative causation
10. external economies
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مزایای هممکانی ،سرریزها و رابطة رودررو و همیاری درون خوشهها ،سبب تولید دانش ضمنی و نوآوری و درنهایت،
رقابتپذیری منطقه میشود.
عالوهبر استراتژیستها ،نظریهپردازان فضایی مانند لور ( )2002و لنگیل ( )2009نیز به این پیشران بهعنوان عامل
نوآوری و مزیتهای رقابتی مینگرند .گرچه تجویز خوشهها بهعنوان یک پیشران و ابزار سیاستگذاری در همهجای دنیا
مناسب دانسته نشده و کاربرد آن ،به سنجش مناسبت بهکارگیری برحسب ویژگیهای زمینهای قلمرو مشروط شده است.
از دیدگاه پورتر ( ،)2004خوشه نمود فضایی و تسهیلگر میانکنش چهار عامل الماس رقابتی است .محیط کسبوکار
مدنظر پورتر -که الماس رقابتی نامیده میشود -از چهار عامل متفاوت با نظریههای کالسیک ،تشکیل میشود :شرایط
عوامل تولید با تأکید بر نقش عوامل سیال تخصصی و پیشرفتة تولید ،شرایط تقاضای باکیفیت و نهفقط دسترسی به بازار
گسترده ،صنایع مرتبط یا پشتیبان و درنهایت ساختار ،راهبرد و رقبای بنگاه در انتخاب مکان .اگرچه منافع ناشی از
نزدیکی به رقبا در نظریههای کالسیک تجمعیشدن نیز تصریح شده است ،نظریة خوشهای به اضافهشدن ابعاد جدیدی
مانند نوآوری در رقابتپذیری در نتیجة همجواری اشاره میکند.
اصطالح خوشه ،تعریف استانداردی ندارد .در بعضی تعابیر سادهانگارانه ،آن را برابر با هر نوع هممکانی (تجمع)
دانستهاند ،اما آنچه اهمیت دارد ،درک تفاوت میان خوشههای پورتر و سایر اشکال تجمعیشدن است (سیمی.)2006 ،
خوشة پورتر بهعنوان یک «نهاد پیوندی» با سایر تجمعهای فعالیتی مدنظر افرادی مانند مارشال ( ،)1919هوور (،)1937
پرو ( ،)1950ایزاد و کروگمن متفاوت است که بهمنظور استفاده از آثار نشتی و سایر مزایای تجمعیشدن معرفی شدهاند
(استینر .)207 :2006 ،خوشه ،شبکهای است مبتنیبر اعتماد و پیوندهایاجتماعی میان واحدهای فعالیتی که از

تبادلشدید

ینفردی برخوردارند .درواقع ،عالوه بر هممکانی (بهاصطالح پورتر ،شکل محلیشدة میانکنش) ،آنچه در
دانش و روابطب 
اطالق نام خوشه به تجمع ضروری است ،وجود پیوندهای میانبنگاهی شامل ارتباط عمودی (زنجیرههای خریدوفروش) و
افقی (خدمات و محصولهای مکمل ،استفاده از دروندادهای تخصصی ،فناوریها و نهادهای مشابه) و روابط و شبکههای
اجتماعی است که از این نظر به الگووارة شبکه شباهت دارد ،اما «شبکه الزاماً مقید به فضا نیست و با همجواری سروکار
ندارد» (فلدمن و فرانسیس.)2006 ،
اقتصاددانان تکاملی و نوشومپیترینها ،در تالش برای رفع کاستیهای دیدگاه نظری نئوکالسیکها در رقابتپذیری،
از اواخر دهة  1980با معرفی نقش «عوامل کیفی مشاهدهناشدنی و غیراقتصادی» (مورگان ،)1997 ،برای «نوآوری» و
«کارآفرینی» (آنگاه که کارآفرینی تنها معادل هر نوع کسبوکار جدیدی قرار داده نشود ،بلکه بعد نوآوری مطرح باشد)
اهمیت فزایندهای قائل شدند .پورتر ( )2008اولین فردی بود که بهطور صریح ،توجه مباحث مربوط به رقابتپذیری را از
طریق معرفی «راهبرد رقابتی به معنای متفاوتبودن و نوآوری» بهسمت نقش نوآوری در بهرهوری و پیرو آن
رقابتپذیری جلب کرد ،اما به این مسئله ،تنها در سطح واحد تحلیل کشورها و نه منطقه پرداخت .پیش از آن نیز مارکس
و شومپیتر ( )1943در سطح واحد تحلیل بنگاهها ،از طریق ترجیح «رقابت بر سر کیفیت» بهجای «رقابت قیمتی» ،از
پیشگامان معرفی نوآوری بهعنوان نیروی اولیة مزایای رقابتی در اقتصاد سرمایهداری بودند .اهمیت نوآوری تا آنجا پیش
رفت که بسیاری از صاحبنظران از جمله سیمی ( ،)2006عجلة سیاستگذاران برای ایجاد خوشهها را سیاست مناسبی در
رقابتپذیری ندانستند و خوشهها را معلول و نه علت نوآوری معرفی کردند .آنها مزیتهای نسبی منطقه را برای افزایش
رقابتپذیری ناکافی دانستند و راهکارهای نوآورانه در خلق مزایای رقابتی را ضروری تلقی کردند.
از دیدگاه ادوارد گالوسر اقتصاددان ،روبرت لوکاس ( )1998برندة جایزة نوبل و رومر ( ،)1990کلید رقابتپذیری،
توانایی منطقه در جذب نیروی متخصص یا سرمایههای انسانی برای تولید ایده و اندیشه است .این امر سبب ایجاد آثار
بیرونی مثبتی به نام «سرمایههای بیرونی انسانی» میشود .پیش از آن نیز اولمن ( )1958به نقش سرمایههای انسانی در
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فرایند توسعة منطقهای اشاره کرده بود .نسخة منطقهای نظریة رشد درونزا ،تفاوت بهرهوری میان مناطق را ناشی از
متغیرهای درونزا و در گرو تفاوت میان سهم نیروی کار تحصیلکردة شاغل در صنایع دانشبنیان و پژوهشمحور
بهعنوان «منبع بازدههای فزاینده» 1میداند .پیشرانهای تجویزشده در این نظریه ،از صراحت کالبدی برخوردار نیستند،
اما انگاشتهایی مانند شهر مهارت 2گالوسر و دیگران ( )1995یا خوشههای سرمایة انسانی لوکاس بهطور غیرمستقیم به
موضوع تجمع نیروی انسانی متخصص در منطقه ،بهعنوان عامل اصلی افزایش رقابتپذیری اشاره دارند؛ با این خردمایه
که هرچه سرریزهای دانشی 3ضروری برای نوآوری محلیتر باشد ،اختالف بهرهوری مناطق افزایش مییابد .در راستای
اثبات اثرگذاری سرمایههای انسانی بر رقابتپذیری ،گالوسر و دیگران میان سرمایههای انسانی و نرخ رشد جمعیت
منطقه (بهعنوان تقریبی از رقابتپذیری) در آمریکا و بریتانیا رابطة مستقیمی یافتهاند.
ریچارد فلوریدا ( )2003با طرح انگاشت «سرمایههای خالقیت» ،از کسانی است که برخالف بسیاری مانند آلن
اسکات ،نقطة شروع رقابتپذیری را نه در جذب واحدهای فعالیتی رقابتی ،بلکه در جذب نیروی انسانی خالق این واحدها
میداند .نظریة طبقة خالق سال  ،2003به اهمیت جذب نیروی کار خالق در توسعة منطقهای رقابتی اشاره دارد؛ با این
خردمایه که خالقیت ،معرف تنوع و تنوع ،نیروی اصلی پیشرفت اقتصادهای رقابتی است .برایناساس« ،عالوهبر
بهینهسازی و کارآمدی ،خالقیت نیز ضروری است» (استینر )2006 ،و مناطق نهفقط بر سر جذب سرمایه ،بلکه از طریق
خلق محیط مناسب طبقة خالق نیز در رقابتاند (پایک و دیگران .)2006 ،مراکز خالق ،بهعنوان برندههای عصر جدید،
نهتنها بهدلیل برخورداری از تعداد باالی افراد خالق ،بلکه بهدلیل برخورداری از میزان باالی بروندادهای خالق در فرم
نوآوری و صنایع هایتک ،رقابتپذیر بهشمار میآیند (فلوریدا .)2005 ،دیدگاه فلوریدا ،از جهاتی متفاوت است؛ اگرچه
متأثر از دو چشمانداز نظری مشابه دیگری (سرمایة اجتماعی پاتنام و سرمایة انسانی لوکاس) است که به انسان و نه واحد
فعالیتی بهعنوان عامل رقابتپذیری منطقهای مینگرند .این نظریه ،تنها یک نوع خاص از سرمایههای انسانی را مدنظر
قرار میدهد .افراد خالق و معرف شکلهای جدید شامل هستة مرکزی فراخالق (دانشمندان ،استادان دانشگاه،
تصمیمگیرندگان ،هنرمندان ،کارآفرینان ،بازیگران ،طراحان ،معماران ،نویسندگان ،پژوهشگران و تحلیلگران) و حرفهمندان
خالق فعالیتهای دانشبنیان و برتر .بهعالوه ،نظریة سرمایههای خالق به چرایی انتخاب بعضی مکانها و دالیل و
عوامل زیرکار تصمیمهای مکانی ایشان (سه شرط مکانی دلخواه طبقة خالق :نوآوری ،تنوع و شکیبایی) میپردازد.
گالوسر و دیگران ( )2000از دیدگاهی دیگر ،رقابتپذیری را تنها با هدف جذب واحدهای فعالیتی نوآور و رقابتی،
سرمایه و نیروی انسانی میسر ندانستند؛ بلکه بر این باور بودند که در مراحل پیشرفتهتر در گرو جذب مصرف و رویدادهای
مصرفی است .برایناساس ،یکی از پیشرانهای معرفیشده در زمینة رقابتپذیری منطقهای ،ایجاد منطقةمصرفی ،بهعنوان
ابزار سیاستگذاری محلی است؛ با این باور که تقاضای کنونی موجود برای شهرها و مناطق ،درپی تغییر اهمیت عامل
هزینههای حملونقل بهسمت کیفیت زندگی ،از نوع تقاضا برای تسهیالت مصرفی است .در ترجیح نیروی انسانی آزاد از
قید مکان ،منظور مکانهای برخوردار از انواع مختلف تسهیالت زیست باکیفیت است .وی با اثبات رابطة میان
«تغییرهای رشد جمعیت (بهعنوان تقریبی از رقابتپذیری)» و نمایة «تسهیالت» ،آیندة منطقه و بقای آن در گردونة
رقابتپذیری را در گرو میزان جذابیت آن برای مصرفکنندگان قرار داد؛ بنابراین ،رقابتپذیری در گرو افزایش کیفیت
زندگی و تسهیالت آسایش زیست است و نه بهرهوری.
در دیدگاه نظری آخر ،آلن اسکات ( )66 -41 :2008رقابتپذیری منطقه در کشورهای پیشرفته را در گرو

1. increasing returns
2. skilled city
3. knowledge spillovers
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«فعالیتهای فرهنگی -شناختی» متشکل از چهار دستة فعالیتهای مبتنیبر فناوری ،خدمات مالی و کسبوکار،
فعالیتهای هنری و مبتنیبر مد و فعالیتهای فرهنگی و رسانهای قرار میدهد؛ با این خردمایه که ارائهگر مشاغل با
دستمزد باال و حرفهای ،دوستدار محیط زیست و اجتماع و برخوردار از سطح باالی نوآوری و کیفیتاند و بهدلیل
غیراستاندارد و غیرعادیبودن سیستمهای فعالیتیشان ،در مواجهه با شرایط تغییریابنده ،انعطافپذیری دارند .در مناطق
مبتنیبر این دسته فعالیتها ،کار و تفریح درهمآمیخته است .درادامه ،به اندازهگیری میزان مناسبت و درجة اهمیت و
اثرگذاری هریک از این دیدگاههای نظری ،بهعنوان پیشران رقابتپذیری منطقهای سرزمین پرداخته میشود.


روشپژوهش
در این قسمت ،پس از تشریح علت انتخاب سطح و گسترة موردپژوهی منتخب ،به تشریح روش پژوهش پرداخته میشود.
سطح پژوهش پیشرو ،محدود به مناطق استانی ایران است .خردمایة این انتخاب ،در سه مسئلة اصلی است :مسئلة
نخست ،بهعنوان دلیل انتخاب واحد تحلیل مکانی ،به گسترة اختیارهای برنامهریزان توسعة فضایی در حد مباحث مکانی
و نه اقتصادی بازمیگردد؛ اگرچه نمیتوان اثرگذاری مقولههای دیگری مانند سیاستهای کالن اقتصادی و راهبردهای
بنگاه را نادیده گرفت .از اینرو ،تعاریفی که رقابتپذیری مکان را یک پدیدة اقتصادی کالن و مرتبط با سیاستهای
دولتی میدانند ،نامربوط و خارج از گسترة این پژوهش بهشمار میآیند .مسئلة دوم ،بهعنوان دلیل انتخاب سطح منطقهای،
اتفاقنظر بیشتر صاحبنظران درمورد معناداربودن رقابت قلمروی در سطح منطقه ،بهدلیل تحرک عوامل تولید است .از
اینرو ،پرداختن به این انگاشت در مقیاس سرزمین ،بهدلیل تحریمها ،موانع سیاسی و شرکت نسبتاً محدود ایران در
بازارهای جهانی و درنتیجه ،نبود تحرک عوامل تولید ،نامربوط است .مسئلة سوم به دلیل انتخاب سطح استان در مقیاس
منطقه اشاره دارد .در مباحث رقابتپذیری ،قلمرو به واحد فضایی دارای مرزی اطالق میشود که در حوزة مدیریت یک
نهاد سیاسی یا اداری قرار دارد و به فضاهای توسعة منطقهای ،شکل نهادی و جغرافیایی میدهد (پایک و دیگران:2006 ،
)35؛ بنابراین ،برخالف مناسبت مقیاس مجموعههای شهری کارکردی در پژوهشهای رقابتپذیری ،این امکان در ایران
بهدلیل برخوردارنبودن مجموعههای شهری از هویت نهادی و قانونی میسر نیست .از سوی دیگر ،نبود یا دشواری
گردآوری دادههای تحلیلی مورد نیاز در این مقیاس ،پرداختن به موضوع در این سطح را ناممکن میسازد.
کاستی رهیافتهای رایج در پاسخگویی به این دو پرسش ،یکسانفرضکردن میزان اثرگذاری پیشرانهای
شناساییشده در دستیابی به رقابتپذیری ،بیتوجهی به نقش متغیرهای مداخلهگر (میانجی) در تدوین روابط سببی،
ناممکنبودن تعمیم مدلهای مرسوم به همة بسترها ،شناسایی پیشرانهای خاص مناطق کشور را بهعنوان گام اساسی و
نخستین در تدوین مدل نظری «توسعة فضایی رقابتپذیری منطقهای ایران» ،در دستور کار این پژوهش قرار داده است.
روش سنجش مناسبت بهکارگیری هریک از این پیشرانها در سرزمین ،مطالعة سببی رقابتپذیری منطقهای و هفت
پیشران شناساییشده است .در اعتبار اثبات وجود روابط سببی ،وجود دو اصل ضروری است :اصل همتغییری یا پیوستگی
با استفاده از اثبات وجود روابط آماری بین دو متغیر براساس استداللهای تجربی (تا اینجا سببیبودن ثابت نمیشود و
فقط وجود همبستگی تأیید میشود) و اصل توأمی (پدیدآمدن پدیدهای درپی وقوع پدیدهای دیگر) .در این پژوهش ،برای
حصول اطمینان از برقراری اصل توأمی بهعنوان شرط الزم برای رابطة سببی ،عالوهبر استداللهای مستخرج از مبانی
نظری ،از روش ساختار تأخیری نیز استفاده شده است؛ با این خردمایه که آثار وقوع یک پدیده بر پدیدة دیگر با فاصلة
زمانی بروز مییابد ،اگر وقوع متغیر

a

(هریک از پیشرانهای رقابتپذیری) ،پس از پنج سال سبب وقوع متغیر

(رقابتپذیری منطقهای) شود اما عکس این رابطه اثبات نشود a ،علت وقوع پدیدة  bاست.

b
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بحثویافتهها
بهطورکلی ،در استنتاجهای علمی دو مسئله وجود دارد :مسئلة نخست اندازهگیری و سنجش صحیح متغیرها (مدل
اندازهگیری :تعریف روابط میان متغیرهای مکنون و آشکار) و مسئلة دوم قدرت تبیین نسبی روابط سببی میان
متغیرهاست؛ اینکه چگونه میتوان روابط سببی پیچیدة متغیرهای مکنون را با شاخصهای منتخب ،بررسی و میزان قوت
روابط نهانی آنها را ارزیابی کرد (مدل ساختاری :تعریف روابط سببی).

ییشده
شرانهایشناسا 

اندازهگیری-نمایهسازیپی

تدوینمدل

گام نخست در مطالعههای سببی ،نمایهسازی متغیرها یا تدوین مدل اندازهگیری است .در این زمینه ،هریک از هفت
چشمانداز نظری بهعنوان متغیرهای مکنون یا سازههای پژوهش و پیشرانهای معرفیشده در هریک ،بهعنوان مفاهیم
تشکیلدهندة سازه درنظر گرفته شدهاند .متغیر مکنون -که با نامهای نهانی یا سازه نیز شناخته میشود -دربرگیرندة
مفاهیمی است که باالترین سطح انتزاع را دارند و بر دو نوع مستقل و وابسته است .با توجه به انتزاعی و
غیرقابلاندازهگیریبودن متغیرهای مکنون ،باید از متغیرهای آشکار یا اندازهگیری (نشانگر) استفاده شود .متغیرهای
آشکار ،درواقع ،همان شاخصهای قابلاندازهگیری هستند .متغیرهای مکنون و مفاهیم و متغیرهای آشکار منتخب در این
پژوهش در جدول  3مشاهده میشوند.

رقابتپذیری

جدول.3تعریفمتغیرهایمکنون(مستقلووابسته)،مفاهیمومتغیرهایآشکارپژوهشسببی
مفاهیم

متغیرهایمکنونمستقل

تخصصیسازی ساختار اقتصاد منطقه و کاهش
تنوع تولید
دیدگاه نظری جغرافیای جدید
اقتصادی
افزایش تجارت منطقه براساس مزیتهای
نسبی منطقهای
عوامل محیطی و زیرساختهای تولید
دیدگاه نظری استراتژیستها

میزان خوشهایشدن
کیفیت تقاضا

بروندادهای نوآوری
سرمایهگذاری دانشی
دیدگاه نظری اقتصاددانان
تکاملی و نوشومپیترینها دروندادهای نوآوری
زیرساخت دانشی
دیدگاه نظری رشد درونزا

سرمایههای انسانی
حرفهمندان دانشبنیان

دیدگاه نظری فلوریدا

سرمایههای خالق

دیدگاه نظری گالوسر

منطقة مصرفی

هستة مرکزی فراخالق
برونداد منطقة مصرفی
درونداد منطقة مصرفی

دیدگاه نظری اسکات

فعالیتهای شناختی -فرهنگی

متغیر مکنون وابسته

مفاهیم
افزایش دستمزد و نرخ اشتغال

رقابتپذیری منطقهای
منبع:نگارندگان

متغیرآشکار

ضریب جینی ارزش افزودة بخشهای تولیدی بهاستثنای نفت و
معدن ()1390
ضریب تغییرات ضریب مکانی ارزش افزودة فعالیتهای دارای
مزیت نسبی ()1385 -1380
سهم خانوارهای برخوردار از تسهیالت رایانه و اینترنت ()1381
جمع اختالف ضریب مکانی فعالیتهای باالی یک از یک،
بهاستثنای فعالیتهای مبتنیبر نفت ()1390
هزینههای بیرون منزل خانوارها (غیرخوراکی و خوراکی)
()1387
سرانة نوآوری بهازای کارگاههای باالی  10نفر کارکن ()1390
سهم هزینة آموزش خانوار از کل هزینهها ()1385
سهم پژوهشگران مشغول در واحدهای فعالیت پژوهش و
توسعه از کل اشتغال ( /)1383تعداد کارکنان دانشگاهها ()1379
سهم جمعیت متوسطه و عالی از جمعیت  14تا  50سال 1385
سهم مهندسان کارشناسی ارشد به باال از جمعیت  25تا 64
سال ()1390
سهم دانشآموختگان رشتههای انسانی و هنر کارشناسیارشد
به باال ()1390
اجارة مسکن ()1387
سهم تماشاچیان سینما بهازای کل جمعیت ()1385
سهم اشتغال در فعالیتهای «مالی و بیمه»« ،هنر ،سرگرمی و
تفریح»« ،اطالعات و ارتباطات» و «علمی ،فنی و حرفهای»
()1390
متغیر آشکار
بهرهوری نیروی انسانی :ارزش افزوده بهازای نیروی کار
()1390
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در زمینة مفهوم تخصصیسازی ساختار اقتصاد منطقه ،برای نمایش وضعیت پراکنش و میزان نابرابری تولید در
قسمتهای مختلف -که نشانگر تخصصیشدن است -از «ضریب جینی» استفاده شده است .علت انتخاب «ارزش
افزوده» ،فراهمبودن دادههای آماری تفصیلیتر از این متغیر ،در فهرست نشریات درگاه الکترونیکی مرکز آمار ایران ،در
مقایسه با دادههای مربوط به اشتغال نیروی انسانی است که درک روشنتری از وضعیت اقتصاد ،بهتفکیک رشتههای
مختلف بهدست میدهد .در زمینة مفهوم تجارت منطقهای نیز ضریب مکانی ،تقریب مناسبی از پایهایبودن و میزان
صادرات فعالیتهای اقتصادی بهدست میدهد که افزایش آن نیز با استفاده از ضریب تغییرات نمایان میشود .علت وجود
فاصلة پنجساله در محاسبة این ضریب این فرض است که بروندادهای افزایش تجارت منطقه ،ساختار تأخیری پنجساله
دارند که معموالً در فرابینی بروندادهای یک مداخلة اقتصادی درنظر گرفته میشوند.
در زمینة مفهوم عوامل محیطی ،اگرچه پورتر شرایط محیطی اثرگذار بر رقابتپذیری را در چند دستة اصلی معرفی
میکند ،تنها به بیان مواردی پرداخته میشود که در سطح مناطق درون یک کشور تفاوت ایجاد میکنند و عواملی مانند
زیرساختهای اداری و قانونی -که درون یک کشور ،مشترک و فقط در رقابتپذیری سطح کشورها اثرگذار است -حذف
شدهاند .همچنین منابع انسانی شامل وضعیت آموزشی و زیرساختهای فناورانه شامل نهادهای آموزشی و پژوهشی و
دانشگاهی ،بهدلیل همپوشانی با پیشرانهای دیدگاه نظری سرمایههای انسانی ،در این قسمت بررسی نمیشوند .در سنجش
میزان خوشهایشدن وضعیت ضریب مکانی اشتغال کشوری ،حالت استاندارد درنظرگرفته شده است که هرچه ضریب مکانی
منطقه بیشتر از آن باشد ،تمرکز فعالیتها بیشتر است .سنجش میزان برخورداری از استفادهکنندگان پیشرفته ،بهعنوان یکی
دیگر از ابعاد الماس رقابتپذیری پورتر ،از طریق نمایة هزینههای بیرون از منزل خانوارها میسر شده است.
در زمینة مفهوم نوآوری ،مروری بر متون ،وجود ابهام و تفاوت در سنجش نوآوری را نشان میدهد (فلدمن.)2000 ،
گروهی برای سنجش ،از دروندادهای آن مانند میزان سرمایهگذاری دانشی (هاگینز و دیگران ،)2008 ،میزان تولید دانش
(فلدمن )395 -373 :2000 ،و تقاضاهای باکیفیت (مالمبرگ و پاور )2006 ،استفاده میکنند؛ درحالیکه گروهی دیگر ،از
سنجههای بروندادی مانند جایزههای ملی ،نرخ ایجاد بنگاههای جدید (لور )2002 ،و تعداد اختراعها استفاده میکنند .در
این پژوهش ،از هر دو روش استفاده شده است .بهدلیل نبود پایگاه اطالعات اختراعات در ایران ،برای سنجش این
مفهوم ،از اطالعات روزنامههای رسمی کشور به گردآوری کامران باقری ،مشاور و مدرس مدیریت نوآوری و مالکیت
فکری استفاده شده است .روش انتخاب متغیرهای آشکار فعالیتهای شناختی -فرهنگی ،محاسبة بهرهورترین بخشهای
فعالیتی کل کشور ،بهاستثنای فعالیتهای مبتنیبر مزیتهای نسبی است .حاصل کار ،فهرستی از فعالیتها براساس
طبقهبندی آیسیک است که اسکات نیز آنها را بهعنوان فعالیتهای شناختی -فرهنگی معرفی کرده است .گالوسر و
دیگران ( )2000برای تشخیص میزان مصرفیبودن شهر ،از معیارها و شاخصهای مختلفی استفاده کردند :شهری که
دارای رفتوآمدکنندگان معکوس است یا در آن ،تغییرهای رشد قیمت مسکن ،از رشد دستمزدها بیشتر است؛ شهری که
در آن ،تغییرهای رشد جمعیت ،سریعتر از رشد دستمزدها اتفاق میافتد یا دارای تسهیالت رفاهی باالست .در این
پژوهش ،با توجه به دادهها از شاخصهای رفاهی استفاده شده است.
توضیح دلیل انتخاب متغیر آشکار رقابتپذیری بهعنوان متغیر مکنون وابسته ،مستلزم دقیقکردن تعریف منتخب این
پژوهش از رقابتپذیری منطقهای است .تفاوت میان دیدگاه یکپارچهنگر برنامهریزان توسعة فضایی و دیدگاه جغرافیدانان
بهعنوانبسترایجادهماهنگی
اقتصادی ،راهنمای مناسبی در این زمینه بهشمار میآید .برنامهریزان ،به قلمرو (مکان) 

میان نیروها واهدافمختلف مینگرند و نهفقط بهعنوان عامل و ظرفی برای افزایش ارزشافزوده .در این زمینه،
بهنظمکشیدن فضا تنها با هدف افزایش ارزش افزودة اقتصادی ،از دیدگاه توسعة فضایی پایدار و یکپارچه ،مردود شناخته
میشود؛ بنابراین ،تعاریفی که تنها به هدف کمی رشد و کامیابی اقتصادی مربوط میشود ،در حوزة عمل جغرافیدانان
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اقتصادی قرار میگیرد (تعاریفی که بیشتر مبتنیبر نظریة تجارت فراقلمروی و پایة اقتصادی است)؛ بنابراین ،با توجه به
حیطة عمل برنامهریزی توسعة فضایی باید هم به تعاریف مربوط به رشد اقتصادی و افزایش ارزش افزوده و هم به
تعاریف مربوط به توسعه ،کیفیت رشد ،توزیع و تداوم آن پرداخت؛ چراکه توسعة فضایی ،شامل سه بعد اصلی پایداری،
برابری و تقویت اقتصادی است .تعریف مورد قبول در این حوزه ،نقشی است که مکان در ایجاد موارد زیر بهطور همزمان
ایفا میکند :بهرهوری یا ارزش افزوده ،بیشتر بهازای واحد تولید و توانایی تولید نرخ اشتغال باالتر که موضوع توزیع آن را
مطرح میکند .اندازهگیری رابطة سببی میان بهرهوری و دو متغیر نرخ اشتغال و دستمزد نیروی انسانی در فاصلة سالهای
 1345تا  ،1390با درنظرگرفتن ساختار تأخیری دهسالة اثرگذاری ،ضریب همبستگی قوی بهترتیب  0/85و  0/86را نشان
میدهد؛ بنابراین ،بهرهوری نیروی انسانی ،تقریب مناسبی از متغیر مکنون رقابتپذیری بهدست میدهد.

منطقهای

رقابتپذیری

شرانهادرتبیین

تبندیپی
تدوینمدلساختاری؛سنجشمیزانمناسبتواولوی 

پس از نمایهسازی پیشرانها بهعنوان متغیرهای مکنون مستقل ،گام بعدی تعیین ضریب اثرگذاری پیشرانها در دستیابی به
رقابتپذیری منطقهای بهروش آزمون روابط سببی است .سنجش ضریب همبستگی متغیرهای مستقل با وابسته در سطح
وشههای
معناداری  0/05در جدول  ،4نشانگر اثرگذاری شدید و مستقیم دو پیشران فعالیتشناختی-فرهنگی اسکات و خ 

پورتر بر رقابتپذیری منطقهای سرزمین است .جدول  ،4میزان همبستگی متغیرهای مستقل را نیز نشان میدهد.

خطیها)
هم 
درسطحاستانهایایران(شناسایی 

همبستگیمتغیرهایمستقلووابستهبایکدیگر
جدول.4سنجشضریب 
فعالیتشناختی-
فرهنگی

منطقةمصرفی

سرمایههای
خالقیت

سرمایههای
انسانی

دروندادنوآوری

بروندادنوآوری

کیفیتتقاضا

یشدن
خوشها 


رساختهای

زی
تولید

تجارتمنطقه

یسازیو
تخصص 
کاهشتنوع

منبع:نگارندگان

رقابتپذیری

منطقهای


**0/846
0/000
-0/077
0/686
*-0/422
0/020
**0/699
0/000
**0/858
0/000
**0/634
0/000
**0/730
0/000
**0/757
0/000
**0/572
0/001
**0/749
0/000
**0/818
**0/745
0/000
0/000
**0/749** 0/745
1
0/000 0/000

ضریب
همبستگی

پیرسون

**0/645
0/000
-0/191
0/312
-0/070
0/715
**0/888
0/000
**0/579
0/001
**0/833
0/000
**0/884
0/000
**0/912
0/000
*0/362
0/05
**0/818
0/000
1

**0/597
0/001
-0/150
-/430
-0/021
0/914
**0/761
0/000
**0/630
0/000
**0/674
0/000
**0/906
0/000
**0/924
0/000
**0/600
0/000
1

*0/458
0/011
-0/337
0/069
-0/068
0/722
*0/401
0/028
0/331
0/074
*0/384
0/036
*0/403
0/027
*0/447
0/013
*0/447
1
0/013
**0/924** 0/600
0/000 0/000
*0/912** 0/362
0/000 0/050
**0/757** 0/572
0/000 0/001

**0/613
0/000
-0/103
0/587
0/042
0/827
**0/832
0/000
**0/625
0/000
**0/726
0/000
**0/961
0/000
1

**-0/346 -0/507** 0/688** 0/793** 0/500** 0/578
0/061 0/004 0/000 0/000 0/005 0/001
-0/346
1
0/050 -0/253 0/123 -0/148 0/000
0/061
0/791 0/178 0/516 0/434 0/999
-0/507** 0/050
1
-0/015 -0/444* -0/007 0/041
0/004 0/791
0/938 0/014 0/972 0/828
زیرساخت تولید
0/688** -0/253 -0/015
1
**0/592** 0/736** 0/805
0/000 0/178 0/938
0/001 0/000 0/000
خوشهایشدن
**0/793** 0/123 -0/444* 0/592
1
**0/488** 0/671
0/000 0/516 0/014 0/001
0/006 0/000
کیفیت تقاضا
**0/500** -0/148 -0/007 0/736** 0/488
1
**0/697
0/005 0/434 0/972 0/000 0/006
0/000
برونداد نوآوری
**0/578** 0/000 0/041 0/805** 0/671** 0/697
1
0/001 0/999 0/828 0/000 0/000 0/000
درونداد نوآوری
**0/613** -0/103 0/042 0/832** 0/625** 0/726** 0/961
0/000 0/587 0/827 0/000 0/000 0/000 0/000
سرمایههای
*0/458* -0/337 -0/068 0/401* 0/331 0/384* 0/403
انسانی
0/011 0/069 0/722 0/028 0/074 0/036 0/027
سرمایههای
**0/597** -0/150 -0/021 0/761** 0/630** 0/674** 0/906
خالقیت
0/001 0/430 0/914 0/000 0/000 0/000 0/000
منطقة مصرفی
**0/645** 0/191 -0/070 0/888** 0/579** 0/833** 0/884
0/000 0/312 0/715 0/000 0/001 0/000 0/000
فعالیت شناختی-
**0/846** -0/077 -0/422* 0/699** 0/858** 0/634** 0/730
فرهنگی
0/000 0/686 0/020 0/000 0/000 0/000 0/000
ضریب همبستگی پیرسون=  (2-tailed). Pcorهمبستگی در سطح  0/01دارای اهمیت است**.
ضریب اهمیت=  (2-tailed). Sigهمبستگی در سطح  0/05دارای اهمیت است*.
1

PCor
Sig.
PCor
Sig.
PCor
Sig.
PCor
Sig.
PCor
Sig.
PCor
Sig.
PCor
Sig.
PCor
Sig.
PCor
Sig.
PCor
Sig.
PCor
Sig.
PCor
Sig.

رقابتپذیری
منطقهای
تخصصیسازی و
کاهش تنوع
تجارت منطقه

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورة،48شمارة،1بهار1395
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نمودار  ،1ضریب اهمیت اثرگذاری هریک از مؤلفههای موفقیت در دستیابی به رقابتپذیری منطقهای در ایران را
نشان میدهد.
یکی از مفروضات مهم در آزمونهای سببی ،نبود همخطی میان متغیرهای مستقل است .درغیراینصورت ،همبستگی
متغیرهای مستقل باالست و اعتبار مدل خدشهدار میشود .هرچه مقدار تولرانس ،به یک نزدیکتر باشد ،میزان همخطی
کمتر است و بیشتربودن عامل تورم ( )VIFاز  2بیشتر ،وجود همخطی را نشان میدهد؛ بهاینمعنا که سایر متغیرهای
مستقل در مدل ،تا اندازهای واریانس این متغیر را تبیین میکنند و این متغیر ،نقش چندانی در تبیین متغیر وابسته ندارد.
جدول  5نشانگر همخطی باال میان بیشتر متغیرهای مستقل پژوهش است.




منطقهایایران

رقابتپذیری

رهیافتهایمختلفسیاستگذاریدر

نمودار.1درجةمناسبت
منبع:نگارندگان
همخطیمیانمتغیرهایمستقل
جدول.5سنجشمیزان 
متغیرهایمستقل
شناختی-
فرهنگی

منطقةمصرفی

سرمایههای

خالقیت

سرمایههای

انسانی

دروندادنوآوری

بروندادنوآوری

کیفیتتقاضا

خوشهایشدن


زیرساختهای

تولید

تجارتمنطقه

0/072 Tolerance
13/851
VIF
منبع:نگارندگان

تخصصیسازی

کاهشتنوع
تولید

شاخصهای

همخطی


0/047
21/437

0/085
11/752

0/281
3/557

0/035
28/570

0/043
23/156

0/251
3/992

0/120
8/349

0/162
6/168

0/371
2/693

0/576
1/735

«تحلیل مسیر» ،روش منتخب برای رفع این همخطیهاست؛ روش تعمیمیافتة رگرسیون چندمتغیره ،در ارتباط با
مدلهای سببی که مجموع همبستگی بین دو متغیر را تجزیه میکند و نقش متغیرهای مداخلهگر را -که در این روش با
عنوان متغیرهای وابستة میانی شناخته میشوند -آشکار میسازد .در این روش ،برخالف روش رگرسیون ،عالوهبر تأثیر
مستقیم ،امکان شناسایی تأثیرهای غیرمستقیم متغیرهای مستقل وجود دارد .همچنین مفروضات آن عبارتاند از .1 :روابط
میان متغیرهای موجود در مدل خطی ،جمعپذیر و سببی هستند .2 ،متغیرهای باقیمانده با یکدیگر همبسته نیستند و همة
روابط همبستگی در قالب نمودارهای مسیر لحاظ شدهاند .برای اطمینان از برقراری این فرض ،همبستگی دوبهدو متغیرها
اندازهگیری شد تا از وجود همة همبستگیها اطمینان حاصل شود .3 ،جریان سببی در دستگاه ،یکطرفه است و علیت
متقابل بین متغیرها لحاظ نمیشود .برای اطمینان از برقراری فرض سوم در این پژوهش ،از ساختار تأخیری کمک گرفته
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شده است؛ بهاینمعنا که اگر همبستگی متغیر مستقل نوآوری با فاصلة زمانی پنجساله با متغیر وابستة منطقة مصرفی ،بیشتر
از ضریب همبستگی منطقة مصرفی با همین فاصلة زمانی بر متغیر وابستة نوآوری باشد ،رابطة سببی یکطرفه از سمت
نوآوری به منطقة مصرفی وجود دارد .این آزمون ،بهمنظور تشخیص جهت رابطة سببی درمورد سایر متغیرهای مستقل نیز
صورت پذیرفته است .برایناساس ،نمودار  2مدل سببی رقابتپذیری منطقهای سرزمین در سطح استانها را نمایش میدهد.
سرمایههای انسانی

زیرساخت
تولید

منطقة مصرفی

سرمایههای
خالق

رقابتپذیری
منطقهای

کیفیت باالی
تقاضا

نوآوری و کارآفرینی

فعالیتهای
شناختی-فرهنگی

خوشههای
فعالیتی


رقابتپذیریمناطقایران

نمودار.2چارچوبتوسعةفضایی
منبع:نگارندگان

جهگیری
نتی 
چارچوب نظری رقابتپذیری منطقهای در این پژوهش ،نشانگر ناکارآمدی یا اثرگذاری باواسطه و غیرمستقیم بسیاری از
مدلهای تجویزشده در سایر نقاط جهان در سطح مناطق ایران است .تخصصیشدن مبتنیبر مزیتهای نسبی ،آنچنانکه
در ایران وابسته به مواهب طبیعی نفتی است ،اگرچه سبب افزایش درآمد ملی میشود ،بهدلیل منجرنشدن به نوآوری،
نداشتن انعطافپذیری در مواجهه با شرایط و تقاضاهای تغییریابندة جهانی و ناتوانی در رویارویی با بحرانهای خارجی،
سبب افزایش رقابتپذیری منطقهای نخواهد شد .در این زمینه ،بهنظر میرسد رهیافتهای سیاستگذاری کارآمدتر و
اثربخشتر ،توسعة فعالیتهای شناختی -فرهنگی و خوشهایشدن فعالیتهاست .آنچه در رونق این دسته فعالیتها
بهصورت مستقیم اثرگذار است ،افزایش کیفیت زندگی ،تحریک نوآوری و جذب طبقة خالق است؛ اگرچه این مهم
بهصورت غیرمستقیم در گرو فراهمبودن فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی (زیرساختهای نوین تولید) نیز است .رونق این
فعالیتها ،عالوهبر اینکه خود بهصورت مستقیم ،سبب افزایش رقابتپذیری میشود ،بهدلیل میل این دسته فعالیتها به
همجواری ،برای استفاده از مزایای ناشی از رابطة رودررو ،از جمله دستیابی به سرریزهای دانشی مورد نیاز نوآوری،
بهصورت غیرمستقیم نیز رقابتپذیری را تشدید میسازد.
نظریة طبقة خالق فلوریدا ،آزمونشده در بستر آمریکای شمالی ،مناسبت خود را در رقابتپذیری منطقهای سرزمین،
نه بهصورت مستقیم بلکه از طریق اثرگذاری بر شکلگیری فعالیتهای شناختی -فرهنگی و تحریک نوآوری و
کارآفرینی بهدست آورده است .براساس این روابط ،سیاستگذاری در زمینة رقابتپذیری منطقهای در ایران ،در گام نخست
مستلزم فراهمکردن بسترهای مورد نیاز شامل زیرساختهای نوین تولید ،امکانات آسایش زیست ،توسعة درونزا مبتنیبر
آموزش و ارتقای سرمایههای انسانی و پیشزمینههای نوآوری و کارآفرینی است .فراهمبودن این زیرساختها بهعنوان
ویژگی بارز کشورهای رقابتپذیر ،خود سبب جذب طبقة خالق اثرگذار بر نوآوری و توسعة فعالیتهای شناختی -فرهنگی
میشود .این دسته فعالیتهای کوچکمقیاس ،باید در صدر توسعة رقابتپذیر مناطق قرار گیرند؛ چراکه نهتنها سبب ایجاد
مشاغل باکیفیت ،دستمزدهای باال و نیازمند مهارت میشوند ،بلکه ویژگیهای نوآورانه و منحصربهفرد این مشاغل ،آنها
را بیرقیب میکند و در اشغال گوشههای رقابتی بازار توانمند میسازد .تمایل این دسته فعالیتها به همجواری فضایی با
یکدیگر ،الگوی مکانی توسعة خوشهای را بهعنوان رهیافت سیاستگذاری توسعة فضایی ،مناسب میسازد.
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