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 در مناطق شهری عملکردی استان مازندران یا منطقه یریپذ رقابتارزیابی 

 یا خوشهبا استفاده از تحلیل 

 

 معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی ۀاستادیار دانشکد -*سید مسعود پورصفوی

 معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی ۀدانشکد، یا منطقه یزیر برنامهکارشناسی ارشد  -شاهین جعفری

 

 60/60/4231: تأیید نهایی   32/60/4231: پذیرش مقاله

 

چکیده
بر دانش اطالعات، مفهوم   اقتصاد مبتنی ۀو افزایش گستر شدن یجهاناخیر، با تسریع فرایند  یها دههدر 

 یا منطقهشهری و  سازان یمتصمو  یزانر برنامهو سنجش آن در بین شهرها و مناطق، توجه زیادی از  یریپذ رقابت
یادی نیز برای تعریف و سنجش آن گستردگی اهمیت این مفهوم، ابهامات ز رغم یعل، اما کرده استجلب را به خود 

 یبا استفاده از آرا در کشور، گسترده چندان نهتوجه به ادبیات  با پژوهش حاضربر این اساس،  عنوان شده است.
کند. سپس، مناطق شهری عملکرد استان مازندران را   می، تعریف روشن و جامعی را از این مفهوم ارائه نظران صاحب

 های یافته. کند  میمناطق ارائه  یریپذ رقابت یرا برای ارتقا هایی یشنهادپسنجد و   می یا خوشهبا استفاده از تحلیل 
صنعتی، محیط کارآفرین،  ییگرا تخصصترکیب و  شامل یریپذ رقابت ۀدر سه سطح و هفت عرص یا خوشهتحلیل 

 که شامل برتری سه شهر بزرگ استان بیانگرو  بنگاه ۀ، سن و اندازیریپذ استخدام، ماهرظرفیت نوآوری، نیروی کار 
تجمع الزم توانسته جریانی از  یها صرفهاین خوشه، با ایجاد ساری، آمل و بابل در سطح یک است. 

در سطح بعدی قائمشهر،  د.کنمحیطی کارآفرین را خلق  ،یجهدرنتو کند جلب خود  یسو بهرا  ها گذاری یهسرما
رقابتی این گروه، دسترسی به نیروی کار ماهر  یها فرصت ینتر مهم .اند گرفته قرار بابلسر، بهشهر، چالوستنکابن، 

پشتیبانی اقتصادی و جمعیتی این شهرها در ساخت محیطی  نبوددر  ها آنضعف  ینتر عمدهو  یریپذ استخدام و
 کارایی فضایی استان یپیوندهای همکارانه، برای ارتقارسد   به نظر می .ستا ها گذاری یهسرماکارآفرین و جذب 

رقابتی  یها فرصتو تقویت  ها ضعفپوشش  برای ،اقتصادی مناطق گروه دوم و سوم ۀپشتیبانی برای توسع تواند یم
 استان مازندران باشد.
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مقدمه

و ملی  یا منطقهاقتصاد شهری،  های یاستسو  ها یلتحل، به اصطالحی رایج در یریپذ رقابتمفهوم اخیر  یها سالدر 

برداشتن مرز میان کشورها، موجب کاهش   با از میان اطالعات دانش بر  مبتنی ،شدن و اقتصاد  ل شده است. جهانییبدت

. با (4331؛ اسکات، 4339استورپر، است ) شدهاز مقیاس ملی به منطقه  قلمرویی یها رقابتتدریجی جایگاه جغرافیایی 

 .است آشکار شدهتغییر در مناطق بیشتر توسط تغییر در شهرها و  هشدل یبدتاصلی منطقه  ۀافزایش رقابت، شهر به هست

ل تبدیو روند تغییرات شهری به موضوعات اصلی  یشهر کالنتفاوت بین مناطق  یشهر یریپذ رقابت ،ترتیب  بدین

(. این موضوعات 4696: 3661تروک، است )ه کرد جلبزیادی را در ادبیات نظری و سیاسی به خود  افراد که توجه اند شده

نقش بسیار  ها آند. ننیز بستگی دارخاص  ۀیک منطق ۀ، بلکه به آینداند وابستهجهانی  ۀبه ارتباط با ساختار توسع تنها نه

 .کنند یمیک کشور یا منطقه بازی  صحیح گذاری یاستسمهمی را در فرایند 

بنابراین، اثری مهم روی  ؛بسیج و خالقیت است ،منابع ترین یاساسدر حیات اقتصادی و فراتر از آن، رقابت یکی از 

سنجش  ،وجود این با. وجود دارد ییرپذ رقابتدارد. رویکردهای بسیار گوناگونی در ارتباط با  یا منطقه ۀرشد و توسع

که اهمیت هریک  است یزیرا تابعی پیچیده از متغیرها و عوامل مختلف ؛استکشورها و مناطق کاری دشوار  یریپذ رقابت

 (.421: 3661ران، دیگبرونسیز و کند ) یمدر طول زمان تغییر 

باالی اقتصادی  یور بهرهنسبت به فضا از که در کشور  شود یممحسوب  ییها استانمعدود استان مازندران، یکی از 

وابستگی کم مازندران به  ،عالوه بهبرابر متوسط کشور است.  1/3این استان  4ۀافزود ارزش تراکمبرخوردار است. شاخص 

بدون نفت ابزار فضایی رسیدن به اقتصاد  عنوان به تواند یمکه  دهد یمقرار  ییها استاندرآمدهای نفتی، آن را از جمله 

ضریب ماندگاری پایین سرمایه در  بیانگربررسی تحوالت و نوسانات رشد اقتصادی در آن  ،وجود  ینا باشود.  گرفته درنظر

در این . (10 :طرح آمایش استاناست )عاملی برای کندی رشد اقتصادی  عنوان بهاین استان و خروج مازاد اقتصادی 

 یها توانراهگشایی برای افزایش  تواند یم مناطق شهری عملکردیو مزایای رقابتی هریک از  ها یاییپودرک  ،حالت

به دنبال ارزیابی عملکرد رقابتی مازندران  حاضر ۀمقالراستا،  ایندر شود.  یور بهرهرقابتی و رفع موانع دستیابی به حداکثر 

است که بتواند موقعیت  یا منطقه یریپذ رقابتخلق شاخصی در ارتباط با آن،  و هدفدگاهی تطبیقی و قیاسی است از دی

 استان مازندران نشان دهد. یها شهرستانرقابتی را در 



مبانینظری

پذیرفته یا برای  را 3صفر-که آیا منطقه رقابت جمع کند یممشخص  ،پردازد یمراهبردهایی که یک منطقه با آن به رقابت 

. رقابت بر سر دستمزدهای کمتر، نیروی کار منعطف و مالیات کمتر، مناطق را از کند یممثبت تالش -جمع یریپذ رقابت

 ۀاین نوع رقابت را بر سر هزین یمالک(. 4469: 3661مالکی، ) دارد یبازمپیشرفت مهارت نیروی کار و افزایش دستمزدها 

؛ رورک، 3661مالکی، داشت )وجود  متحده یاالتاکه در قرن بیستم در جنوب  نامد یم« پایین ۀجاد»رقابت  عنوان بهکمتر 

سطح  یاست و ارتقا« باال ۀجاد»یک رقابت  یا منطقه یریپذ رقابت« اقتصادی نوین»، مفهوم از سوی دیگر(. 3661

                                                                                                                                                                              
 added value»ۀ منطقه به مساحت آن منطقه است. معادل انگلیسی آن واژۀ افزود ارزش، نسبت افزوده ارزش. منظور از شاخص تراکم 1

density ».است 

 وضعیتی از ریاضی مدل یک صفر،-جمع بازی یک اقتصاد، علم و ها یباز یۀدر نظراست.  ""sum-zeroمعادل انگلیسی این واژه عبارت 2. 

 با ها کننده شرکت سودهای . اگر مجموعاست دیگر های  کننده ( شرکتیسودها یا)های  زیان با متعادل ،کننده شرکت یک( یانز یا) سود که است
، همان شهرها و بازیگران ها کننده شرکتدر این بحث، منظور از  .بود خواهد صفر برابر حاصل شود، کم آن از ها زیان مجموع و شود جمع هم

 اقتصادی و حاکمیتی آن هستند.
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 یریپذ رقابتمفهومی را برای توصیف  یها مدلنویسندگان زیادی  .گیرد یبرمهای زندگی را درددانش، درآمد و استاندار

 یریپذ رقابتبر روی  یرگذارتأث ۀشد  تا عوامل و روابط فرض کنند یمتالش  یسادگ به ،ها چارچوبکردند. برخی از پیشنهاد 

را برای  ای یهپا ،مفهومی دیگر یها مدل(. 332: 3661ران، دیگ؛ کیتسون و 4641: 3661بود و هریس، ) یرندبگرا درنظر 

که  گیرند یبرمعواملی را در ها چارچوب(. این 4333استینل، ) گیرند  نتیجه می ها دادهو از  دهند یمسنجش آن ارائه 

، امری یریپذ رقابتو معیارهای  ها مؤلفهسنجش مستقیم برخی از  است وآن نیز برای محققان در دسترس  یها داده

ماری و ریاضی مبهم و دشوار در یک چارچوب مفهومی که نیازمند مدلی آ یها مؤلفه، احاطه بر این عالوه بهمشکل است. 

کند.  ترکیباین دو رویکرد را با یکدیگر  کند یمحاضر سعی  ۀ، مقالینبنابرا ؛کند یماست، به همان اندازه کار را پیچیده 

علمی دیگر استخراج  یها نوشتهاز  ییها شاخصآن، و سپس براساس  دشو یمابتدا مدل مفهومی مقاله ارائه  ،ترتیب  بدین

وجود با  عدمو در صورت  شوند یمنظری مقایسه  یها شاخصموجود برای هر شهرستان با  یها داده درنهایت،. دشو یم

.ندشو یمپیشنهادی جایگزین  یها شاخص


پورتریریپذرقابتمدلالماسومتغیرهای

( ارائه شده است. مدل هندسی 4331پورتر )توسط  یا منطقه یریپذ رقابت یها مدل و پرکاربردترین ینتر مهمیکی از 

شرایط )ورودی  که شامل تعامل شرایط تقاضا رشد صنعتی محلی است. این مدل کنندۀ یینتعاصلی الماس پورتر، عوامل 

که  دهد یم. پورتر توضیح دهد یمصنایع وابسته و پشتیبان را نشان ، راهبرد شرکت، ساختار، رقابت ،سازنده و زیرساخت(

. کنند یمرا تقویت  آنکاتالیزوری  عنوان بهو  گذارند یم یرتأثرشد  کنندۀ یینتعحکومت بر هر چهار عامل  های یاستس

اهمیت  ،الماس پورترمدل . اند شدهگرفته  درنظر شرایط سازندهنیز در  یمانی دیگربر حکومت، عناصر ساز  عالوه

. پورتر دهد یمشهرنشینی بازتاب  یها صرفه، رقابت بین شرکتی و ها خوشهاز  شده  حاصل یور بهرهرا بر  مکانی یها صرفه

 .شوند یمرقابتی  ۀیک منطق یریگ شکلاز صنایع تولیدی موجب  یا مجموعهکه  گیرد یمنتیجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: نگارندگان



6400،پورتریریپذرقابت.مدلالماس6نمودار



زمینه برای راهبرد، 

 ساختار و رقابت شرکتی

 شرایط تقاضا

صنایع وابسته و 

 پشتیبان

شرایط )ورودی( 

 سازنده

و ترقی را تشویق  گذاریسرمایهمحلی که  ۀزمین

 .کندمی

رقابت بین رقبای محلی 

 هزینه و کمیت سازنده: منابع طبیعی، منابع
 .... فیزیکی و هایزیرساختانسانی، 

کیفیت سازنده 

تخصص سازنده 

مشتریان محلی آگاه و پرتوقع 

 مطالبه کند. هرجاییمشتری نیاز دارد که نیازهایش را 

 یافتهتخصص هایبخشتقاضای محلی غیرمعمول در 

 .شوندمی رسانیخدماتجهانی  طوربهکه 

 محلی و  کنندگانتأمینوجود
 توانا

رقابتی ۀوجود صنایع وابست 



 6941،زمستان9،شمارة94هایجغرافیایانسانی،دورةپژوهش068

 بازده-خروجی-مدلورودی

که  یا سادهمدل  دست یافتند.بازده -خروجی-ورودی مدلبه  یا سنجه ۀمطالع 33با انجام ( 3669) دیگرانگرین و 

مانند نوآوری و اشکال مختلف ها ) یورودندارد.  یا چرخهبازخوردی یا  سازوکار، شده  یفتوص دیگرانتوسط گرین و 

مانند درآمدها، عواید و بازده )روی  ،ترتیب   دینبمانند تولید خالص داخلی( که ) گذارد  می یرتأث ها یخروجبر سرمایه( 

ن ابازده( معیارهای کیفیت زندگی را برای ساکن) یامدهاپهستند و  یور بهرهمعیارهای  ها یخروج. گذارند یماشتغال( اثر 

 عوامل اقتصادی، سیاسی، محیطی و اجتماعی منطقه هستند. یرتأثتحت . این پیامدها دهند یمایش محلی نم

 

 
یامنطقهیریپذرقابتبازدة-خروجی-مدلخطیورودی.2نمودار

2888منبع:گرینودیگران،



هرمییهامدل

بازده را -خروجی-( آرایش مدل ورودی3669) یرلنداملی  یریپذ رقابت شورای( و 4613 -12: 3661) دیگرانگاردینه و 

 ،میانی ۀ. الیگیرد یبرماقتصادی را در ۀتوسع های یهپااساسی یا  های یورودهرم،  ۀ. قاعدکنند یمبه یک هرم تبدیل 

ساختارهای اقتصادی منطقه برای دستیابی  ۀواسط بهاقتصادی و تصمیمات سیاسی  ۀتوسع یها تالشو بر  کند یمپاالیش 

 یا یا منطقهتولید خالص  مانند هایی یخروج توانند یمدر باالی هرم . نتایج کند یمتمرکز  یریپذ رقابتبه نتایج مطلوب 

مناطق  که کند یمضمنی اشاره  طور بهزیرا  ؛گیرد یمرا بسنجند. ساختار هرمی از یک دیدگاه سیاسی کمک  کیفیت زندگی

 بسازند. را خود و مزایای رقابتی برای دستیابی به نتایج هدفشان یا منطقه یها مشخصه توانند یم

 

 مانند درآمد() پیامدها
 ۀ)مانند سران هاخروجی

(تولید خالص داخلی  

)مانند نوآوری،  هاورودی

مالی، اجتماعی،  ۀسرمای

 انسانی، فیزیکی(

 کیفیتزندگی

 استانداردزندگی

 ایعملکرد اقتصاد منطقه
 تولید خالص داخلی

وری کاربهره  نرخ اشتغال 

سرمایۀ انسانی و 
هازیرساخت  

ها و سرمایۀ سازمان
 انسانی

گیریمراکز تصمیم ساختار اجتماعی محیط ایفرهنگ منطقه   

ایدسترسی منطقه  ساختار اقتصادی فعالیت نوآورانه مهارت نیروی کار 

توسعۀ پژوهش و 
 فناوری

گذاری سرمایه
 مستقیم خارجی

 گذاریسرمایه
 کوچک و متوسط

 یریپذرقابت.مدلهرمی9نمودار

 2889:6859دیگران،منبع:گاردینرو

 



 066…مازندراناستانعملکردیشهریمناطقدرایمنطقهپذیریرقابتارزیابی

. کنند یمرا از ترکیب چند مدل مفهومی دیگر خلق  شان یمخروط( چارچوب مفهومی 4612: 3661) دیگرانگاردینه و 

تجاری کوچک و مهارت نیروی کار  ۀرا شامل اقتصادی، ساختار، نوآوری، توسع یریپذ رقابتمنبع  42 دیگرانگاردینه و 

برای تعیین خروجی  یریپذ رقابتو دو معیار آشکار  گذارند یمکار و نرخ اشتغال اثر  یور بهره. این منابع بر کنند یمتعیین 

داردهای به کیفیت زندگی بهتر و استان منطقهعملکرد قوی اقتصادی یت، درنها. کنند یمبا یکدیگر عمل  یا منطقهخالص 

 .شود یمل یبدتزندگی باالتر 

 

مدلمفهومیمنتخب

 یمل یریپذ رقابت شورای( و 36: 3662) ینرگاردتوسط  شده ارائه یها هرماز چارچوب مفهومی مشابه با  ،این مطالعه

 ،یا منطقه یریپذ رقابت. ویژگی کلیدی هرم شود  مینشان داده  1. این چارچوب هرمی در شکل کند یم( استفاده 3669)

اقتصادی  ۀپاالیش شود. راهبردهای توسع ،محیط محلی برای توسعه یلۀوس به یریپذ رقابتاست تا فرایند  نهادیورودی 

 .کنند یمرا تعیین  یریپذ رقابتفرایندهای  ،با ساختار اقتصادی منطقه تعامل دارد. کیفیت این تعامالت خروجی

 شناختهپیشین  یزن محکت در اقتصاد جدیدی است که در مطالعا یریپذ رقابتاصلی برای  های یورودهرم،  ۀپای

. این هستندکارمندان و محیط کارآفرینانه  یریپذ استخدامنوآورانه، کارگران دانشی،  های یورود شامل و اند شده 

لحاظ ساختار   توسعه را به ، محیطمیانی ۀ. الیبگذارند یرتأثاقتصادی  ۀتوسع های یاستس بررقابتی ممکن است  های یورود

 ییگرا تخصصکار، ترکیب صنعتی و  یریپذ رقابتسهام، اندازه//فروش یستأس ،و میراث صنعتی منطقه شامل سن

تا خروجی  شوند یماز طریق محیط برای توسعه پاالیش  یریپذ رقابت های یورود. دهد یمهدف قرار  صنعتی

پایدار  ۀ، کیفیت زندگی و توسعها شغلشامل درآمد،  یریپذ رقابترا حاصل کنند. خروجی فرایند  یا منطقه یریپذ رقابت

رشد  های کننده یینتعپیرامون  ۀکه در مطالع دهد یمرا نمایش  یریپذ رقابتاز  مؤلفه 1 ،. هر بخش در شکلشود یم

 4که در جدول  کنند یمارزیابی فراهم  یها شاخصرا برای  ای یهپا. این عناصر و متغیرها اند شدهشناخته  یا منطقه

 .شود  مینمایش داده 

(. 3662 ،بروکس ؛334: 3661 بریستو،است )مهم  یا منطقه یریپذ رقابتمحیط اجتماعی، فرهنگی و سازمانی برای 

تنوع  یها جنبهبنابراین، این مطالعه بر  ؛را توصیف کنند، کمیاب هستند ها فرهنگو  ها سازمان، اطالعاتی که وجود  ینا با

 .کند یماختار صنعتی محیط برای توسعه تمرکز و س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یریپذرقابتمدلهرمی.9نمودار

2880:601دودنسینگ،ازاقتباسبانگارندگانمنبع:

اشتغال، درآمد، کیفیت 
 زندگی، توسعۀ پایدار

گرایی تخصص
 ترکیب صنعتی

 صنعتی

پذیری اندازه و رقابت
 سن تجاری

برداری بهره
 شرکت

 منابع نوآورانه نیروی کار ماهر توانایی نیروی کار محیط کارآفرینانه

 پذیرینتیجۀ فرایند رقابت

 محیط توسعه

 پذیریرقابتمنابع نهادی 
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پژوهشروش
از  ها دادهتحلیلی و توصیفی انتخاب شده است. برای گردآوری  ،با توجه به ماهیت پژوهش و نوع مسئله، روش تحقیق

 یا خوشهمناطق شهری عملکردی استان، از تحلیل  یبند سطحو  یبند رتبهو اسنادی و همچنین برای  یا کتابخانهروش 

و  4211استفاده شده است. در تعیین مناطق شهری عملکردی استان، از نتایج تحلیل سند آمایش استان مازندران در سال 

آماری استان  یها لنامهسااستان و  گذاری یهسرمااشتغال و  ۀبر این سند، از سند توسع  ، عالوهها دادهبرای گردآوری 

 بهره گرفته شده است. 4234مازندران در سال 


براساسمدلمفهومیمنتخبیریپذرقابتمعیارهای.6جدول

 مؤلفه شاخص ارجاعات
 نرخ رشد جمعیت ؛(5991) سریگل (8002) گانیمولکارترز و 

 نرخ رشد اشتغال (8002) یگذار هیسرما ۀشرکت توسع نتایج

 نرخ رشد درآمد سرانه (8002) نزیهگ(؛ 8002) گانیمولکارترز و 
 یریپذ رقابتمعیارهای نهادی و سیاستی 

در علوم و مهندسی در هر  لیالتحص فارغدانشجویان  (8002) یگذار هیسرما ۀ(؛ شرکت توسع8002) دیگرانتئورک و 
 نفر 50000

 ظرفیت نوآوری

 نفر 50000دکترای علوم و مهندسی در هر  (8002) یگذار هیسرما ۀتوسع شرکت (؛8005) بیگوتلآتکینسون و 

 نسبت هزینه تحقیق و توسعه به درآمد سرانه (8002) یگذار هیسرما ۀ(؛ شرکت توسع8002) دیگرانتئورک و 

 نفر50000مدارس راهنمایی و دبیرستان در هر  نام ثبتتعداد  (8002) دیگران(؛ آسترین و 8002،8002) دیگرانتئورک و 

 پیشرفته ۀسال با یک درج 81درصد جمعیت باالی  (8002) دیگرانالبرتس و 

 کامپیوتر، علم و مهندسی یها حرفهدرصد اشتغال در  (8002) انایندیا(؛ 8002کوررا )آتکینسون و 

 کارگر 50000ثبت اختراعات در هر  (8002) دیگران(؛ البرتس و 8005) بیگوتلآتکینسون و 

 درآمدی ۀریسکی در سران یگذار هیسرمامیزان  (8002) یگذار هیسرما ۀ(؛ شرکت توسع8002) دیگرانآسترین و 

 نیروی کار ماهر

 کامپیوتر، علم و مهندسی یها حرفهدرصد اشتغال در  (8002) انایندیا(؛ 8002) نریگارد

 مالی، کامپیوتر یها مهیبدرصد اشتغال در مدیریت، بازرگانی،  (8002) انایندیا(؛ 8002) نزیگیه

 یا حرفهاشتغال در صنایع خدماتی، فنی، علمی و  با درصد (8002) دیگران(؛ بارکلی و 8005) بیگوتلآتکینسون و 

 تولیدی یها بخشدرصد اشتغال در  (8002) گانیمول(؛ کارترز و 8002) دیگرانالبرتس و 

 سال با مدرک کارشناسی 81باالی درصد جمعیت  (8002) انایندیا(؛ 8002) دیگرانالبرتس و 

 سال کمتر از دیپلم 81درصد جمعیت باالی  (8002 -8002) دیگران(؛ تئورک و 8002) دیگرانالبرتس و 

استخدام پذیری 
 نیروی کار

 درصد جمعیت فعال (8002 -8002) دیگران(؛ تئورک و 8002) دیگرانالبرتس و 

 نرخ مشارکت نیروی کار (8005) دیگران(؛ هوواری و 8002) دیگرانالبرتس و 

 به نیروی کار بالقوه( شده اشتغال )استخدامنرخ  (8002 -8002) دیگرانتئورک و 

 درصد جمعیتی که به زبان انگلیسی مسلط هستند (8002، 8002) دیگران(؛ تئورک و 8002) دیگرانالبرتس و 

 افراد خارج از خط فقر به کل جمعیتسهم  (8002) دیگران(؛ البرتس و 8002) دیگرانآسترین و 

 نامالک ۀتعداد سران (8002) دیگرانآسترین و 

 سهمی از مجموع سودها و عواید عنوان بهن ادرآمد مالک (8002) دیگران(؛ مک و 8002) دیگراندونگان و  محیط کارآفرینانه

 نژادی یها تیاقل درصد جمعیتی (5991) سریگل(؛ 8002) دیگرانالبرتس و 

 معیارهای محیط برای توسعه
 شده سیتأسسال  1که کمتر از  ییها یدیتولدرصد از  (5921مارکوسن )(؛ 5998) نلیاست

 سیتأسسن 
 سهام تجاری دوفروشیخر (8002) دیگران(؛ البرتس و 8002) دیگرانآسترین و 

 به ازای هر شاغل ها بنگاه سیتأس (8002) نزیهگ(؛ 5998) دیگرانگلیسر و 
 اندازه تجاری

 نفر کارکن 80با کمتر از  ییها بنگاه ها سیتأسدرصد  (8002) دیگران(؛ البرتس و 8002) دیگرانآسترین و 

 ییگرا تخصص گرایی شغلی  شاخص تخصص (8002کارتر )(؛ نیسان و 8002) دیگرانبارکلی و 

 ترکیب صنعتی تجاریدرآمد نسبی شغلی در صنایع  بازرگانی هاروارد ۀ(؛ دانشکد8008پورتر )

منبع:نگارندگان
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از ادبیات نظری و تجربی  ناشینظری  یها شاخصابتدا  .4در سه مرحله صورت گرفته است:  ها شاخصانتخاب 

تا بتوانند  اند یافتهانطباق  با مدل مفهومی تحقیق مقایسه شده و آمده دست به یها شاخص .3 ؛اند شدهبررسی و حاصل 

 ها شهرستانموجود در استان و  یها دادهنظری با  یها شاخصسپس  .2 ؛(4جدول دهد )آن را پوشش  یها مؤلفه ۀهم

است که  شدهانتخاب  ها آنکافی، تغییر کردند و معادلی برای  یها دادهدلیل نبود   به ها شاخصمقایسه شدند. برخی از این 

 (.3جدول سازند ) یمنهایی تحقیق را  یها شاخص



 هایافتهوبحث

، یا خوشهتحلیل نتایج حاصل از . اند شده، مناطق شهری عملکردی استان، در سه سطح ارزیابی ها دادهبراساس تحلیل 

. دهد یماول ارزیابی قرار  ۀشهری عملکردی پرجمعیت و مرکزی ساری، آمل و بابل را به ترتیب در خوش ۀسه منطق

نقش صنعتی  که یطور به؛ شمار آورد  دلیل موفقیت این شهرها به ینتر مهممیراث و ساختار اقتصادی این مناطق را باید 

وجود آورده   آمل، اهمیت بازرگانی بابل و مرکزیت سیاسی و اداری ساری پیوند مکملی را در طول زمان برای این منطقه به

ضعیت بازار کار متخصص و در و توان یمموقعیت یکدیگر را در استان تقویت کنند. این امر را  شود یماست که سبب 

 مشاهده کرد. یخوب بهظرفیت نوآوری 

 اند عبارتدر گروه دوم جمعیتی استان قرار دارند. این مناطق  یباًتقرعملکردی هستند که  ،دوم مناطق شهری ۀخوش

پراکندگی و توزیع فضایی خاصی را برای تعیین  توان ینمقائمشهر، تنکابن، بابلسر، بهشهر و چالوس. بر این اساس،  :از

مکانی و شهرنشینی این مناطق و میراث اقتصادی و اجتماعی  یها صرفهالگوی جغرافیایی مناطق برشمرد و بیشتر باید 

 دانست. مؤثرآن را در دستیابی به این جایگاه 

 

 
مناطقشهریعملکردیاستانمازندرانیامنطقهیریپذرقابتفضایییبندسطح.6ۀنقش

 منبع:نگارندگان

 

 ها آنکوچکی براساس گروه سوم، مناطق شهری هستند که توان تولیدی کمتری دارند. دلیل این امر را نباید تنها 

 ،شبکهو  ییافزا هم یها صرفهکه این شهرها با همکاری یکدیگر از  شود یمبودن ظرفیت نهادی، مانع از آن   . پاییندانست
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حتی نتوانستند در  که یطور به ؛اشاره کرد یعملکرد تکبه مناطق شهری  توان یم ،مثال رای بدریافت کنند. الزم را  ۀبهر

 گردشگری تنوع الزم را شکل دهند. های یتفعال


درمناطقشهریعملکردیاستانمازندرانپذیریرقابتهایمؤلفهدرهریکازایخوشهنتایجتحلیل.2جدول
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 5 28/0 5 22/0 5 22/0 5 25/0 8 29/0 5 22/0 5 28/0 5 22/0 ساری

 8 12/0 8 20/0 5 22/0 5 25/0 5 21/0 5 22/0 5 22/0 5 25/0 آمل

 8 11/0 8 21/0 8 19/0 5 28/0 8 19/0 5 20/0 5 22/0 5 22/0 بابل

 8 12/0 8 19/0 2 22/0 8 12/0 2 15/0 2 22/0 2 11/0 5 12/0 قائمشهر

 8 15/0 2 22/0 2 29/0 8 11/0 2 10/0 2 22/0 2 22/0 8 10/0 تنکابن

 8 22/0 2 29/0 8 12/0 2 10/0 8 12/0 2 22/0 2 10/0 8 29/0 بابلسر

 8 22/0 2 21/0 2 29/0 2 22/0 2 22/0 8 20/0 2 29/0 8 22/0 بهشهر

 5 22/0 2 22/0 2 20/0 2 22/0 2 25/0 2 22/0 2 22/0 8 22/0 چالوس

 8 10/0 2 22/0 2 22/0 2 20/0 2 25/0 2 28/0 2 21/0 2 22/0 نوشهر

 2 22/0 2 22/0 2 15/0 2 21/0 2 22/0 8 12/0 2 22/0 2 22/0 سوادکوه

 8 15/0 2 22/0 2 22/0 2 22/0 2 29/0 2 22/0 2 22/0 2 22/0 نکا

 2 21/0 2 25/0 8 12/0 2 22/0 2 28/0 2 29/0 2 21/0 2 28/0 محمودآباد

 8 22/0 2 25/0 2 25/0 2 29/0 2 20/0 2 21/0 2 21/0 2 28/0 نور

 8 12/0 2 29/0 2 22/0 2 20/0 2 22/0 2 25/0 2 22/0 2 20/0 رامسر

 2 25/0 2 22/0 8 11/0 2 21/0 2 22/0 2 22/0 2 22/0 2 20/0 جویبار

منبع:نگارندگان

 

 
پذیریمناطقشهریعملکردیاستانمازندرانبندیمیزانرقابتسطح.5نمودار

منبع:نگارندگان


ییصنعتیگراتخصصترکیبو

ترتیب باالترین جایگاه را در این   نیروی کار، مناطق شهری آمل، بابل و ساری به یور بهرهلحاظ تولیدات صنعتی و   به
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دوم را  ۀخوش ییتنها بهکمتر  یا فاصلهدنبال آن، قائمشهر با   . بهدهند یمیک خوشه را تشکیل  ییتنها بهگروه دارند و 

 سوم را ایجاد کردند. ۀخوش ،مناطق شهری عملکردی ۀ، بقییتدرنهاوجود آورده است.   به

 ،رو ینا ازتجمع بزرگتر و تمرکز معنادار جمعیت در این نقطه تلقی کرد.  یها صرفهدلیل اصلی این اختالف را باید در 

. همچنین با توجه به ظرفیت نهادی شود یم جلبدولتی یا خصوصی به این منطقه  های گذاری یهسرما ۀبخش عمد

، بتواند برای رقابت با شهری ینب های یهمکارانتظار داشت تا  توان ینممازندران،  خصوص بهدر کشور و  شهرها یینپا

 این فضای اقتصادی را تقویت کند. عملکردی بزرگتر ۀمنطق


سنبنگاه

اخیر  یها سالن را در ، میزان اشتغال و شاغالها بنگاهلحاظ سن بنگاه، آمل، ساری و بابل توانستند بیشترین تعداد   به

این مناطق  ،پویایی سرمایه و نیروی کار در این مناطق شهری عملکردی است. به همین واسطه بیانگروجود بیاورند که   به

 ۀواسط به، بهشهر و سوادکوه سپس. اند دادهمناطق عملکردی استان، تشکیل  میاناول را در  ۀزیاد، خوش یا فاصله با

را در  ها آنبزرگ، جایگاه بهتری را از مناطقی مانند قائمشهر و تنکابن حاصل کردند که  نسبتاًواحدهای صنعتی  یستأس

 را ریلی و معادن سنگی ونقل حملشهری سوادکوه از  ۀمنطق گیری  بهره توان ینم. در این میان، دهد یمدوم قرار  ۀخوش

 .شود یمسوم، شامل تنکابن، قائمشهر، چالوس، نور، نوشهر، محمودآباد، بابلسر، جویبار و نکا  ۀنادیده گرفت. خوش


بنگاهةانداز

و درآمد بیشتری  افزوده ارزش و شده یجادادرونی )مقیاس( بیشتری برای آن  یها صرفهبنگاه بزرگتر باشد،  ۀهرچه انداز

شغلی  یها فرصت ،وجود  ینا باشود.  گذاری یهسرمامحلی در آن مکان  طور به تواند یم دوبارهکه  کند یمبرای خود تولید 

منطقه را کاهش دهد. در این راستا، برای ایجاد تعادل بین این  یریپذ رقابت تواند یمکه از طرفی  دهد یمکمتری را ارائه 

در بین مناطق  یا خوشهبراساس نفرات کارکن استفاده شده است. نتایج تحلیل  ها بنگاهو تعداد  افزوده ارزشمعیارها از 

دنبال آن، مناطق شهری ساری، بابل و   . بهدهد یماول قرار  ۀدر خوش ییتنها بهآمل را  بنگاه، ۀلحاظ انداز  به شهری استان،

صنعتی بزرگ، با توجه به  یها بنگاهآمل، ساری و بابلسر، با داشتن  که یدرحال ؛اند دادهدوم را تشکیل  ۀبابلسر، خوش

، اما بابل با داشتن کنند یمخود ایجاد  یها شرکتدرونی باالیی را برای  یها صرفه، ها بنگاه ۀمتوسط باالی انداز

 ۀگرچه اندازافعالیتی بابل  یها بنگاهاست. همچنین  کردهاین جایگاه را برای خود حاصل  یفروش عمدهفعالیتی  یها کارگاه

 .کنند یمکوچک ایجاد  های ینیکارآفراما احتمال بیشتری را برای ، کوچکتری دارند

؛ ، مناطق شهری قائمشهر، تنکابن، بهشهر، نکا، چالوس، سوادکوه، محمودآباد، نوشهر، نور و رامسر قرار دارندیتدرنها

در مقابل تنکابن با امکان بروز تعداد  و خود شکل داده یها شرکتی درونی بیشتری را برا یها صرفهقائمشهر،  که یدرحال

 بیشتر، این جایگاه را به خود اختصاص داده است. یها بنگاه


محیطکارآفرین

 از نظر کارآفرینی و ظرفیت ایجاد آن، بابل، ساری و آمل با توجه به تعداد باالی کارفرمایان خصوصی و مستقل و

، اختالف زیادی را با مناطق شهری دیگر گذاری یهسرمابانکی و احتمال بیشتر در میزان  یها سپردههمچنین حجم باالی 

صنعتی آمل و مرکزیت سیاسی ساری در  ۀسابق ۀواسط به. این امر اند گرفتهدر یک خوشه قرار  که یطور به ؛اند کردهایجاد 

استان و همچنین ساختار و قدرت باالی بازرگانی در منطقه و برخورداری از باالترین میزان تعامالت و مراودات تجاری 

دی لحاظ پتانسیل و ظرفیت کارآفرینی در گروه بع  کمتر، به نسبتاً، قائمشهر و تنکابن با اختالفی ها آندنبال   . بهگردد یبازم

 .گیرد یمجای 
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. هستند سوادکوه، بابلسر، نوشهر، نکا، نور، چالوس، جویبار، محمودآباد، بهشهر و رامسر شاملترتیب   سوم، به ۀخوش

بزرگ در اختیار دارند و به نسبت کارفرمایان خصوصی و کارکنان  های ینیکارآفرکمتری را برای بروز  ۀاین گروه، سرمای

سوم را باید در برخی از  ۀمستقل کمتری نیز در محیط خود پرورش دادند. دلیل تعداد زیاد مناطق شهری در خوش

 تولیدات جستجو کرد. ۀساختاری استان در صنعت و بازار خدماتی مناسب برای ارائ یها ضعف



نیرویکاریریپذاستخدام

عبارتی آمل و   دو شهر بزرگتر استان یا به بهنیروی کار در بین مناطق شهری عملکردی استان،  یریپذ استخدامباالترین 

 پس. ساختار صنعتی و مرکزیت سیاسی استان، این موقعیت را برای این دو شهر حاصل کرده است. ارداختصاص دساری 

آمل با ساختار و میراث صنعتی خود  که یدرحال ؛دوم شهرهای بابل، محمودآباد، جویبار، و بابلسر قرار دارند ۀدر خوش آن از 

 ۀشغلی را ارائه کرده است، بابل با ساختار خدماتی و بازرگانی، شانس و احتمال کمتری را برای عرض یها فرصتباالترین 

 .هستندکمتر موفق  ،کارمشاغل ایجاد کرده و به نسبت در استخدام متقاضیان 

 ؛شغلی است یها فرصت ۀحائز اهمیت، ضعف ساختاری برخی از مناطق عملکردی پرجمعیت در ایجاد و عرض ۀنکت

با گروه  یعملکردمناطق شهری عملکردی قائمشهر، بهشهر، رامسر، تنکابن، چالوس در کنار مناطق شهری  که یطور به

 مانند سوادکوه، نکا، نور و نوشهر در این فهرست قرار گرفتند. تر یینپاجمعیتی 



نیرویکارماهر

اول  ۀخوش ،ترتیب  دینلحاظ دسترسی به نیروی کار ماهر در مازندران دارند. ب  ساری و چالوس بهترین وضعیت را به

ترتیب مناطق شهری آمل، بابل، قائمشهر، بهشهر،   بعدی، به ۀارزیابی را در این بخش به خود اختصاص دادند. در خوش

مانند  تر یتپرجمعاگرچه تعداد نیروی کار ماهر در مناطق شهری  ؛اند گرفتهبابلسر، تنکابن، رامسر، نکا، نور و نوشهر قرار 

نظر   است. به تر یتجمع کمشهرهای سطح میانی و  تراز هم ها آناما درصد  ،بیشتر است مراتب بهآمل، بابل و قائمشهر 

. مناطق شهری محمودآباد، سوادکوه و جویبار نیز کند یمجمعیتی پیروی  یها اندازهاز  یباً تقرشهرها،  یبند خوشه رسد یم

 .اند دادهسوم را در این معیار تشکیل  ۀخوش



ظرفیتنوآوری

بیشترین پتانسیل را برای تولید نوآوری در مازندران  ،شهری عملکردی ساری ۀمنطق دهد یمنشان  یا خوشهنتایج تحلیل 

انتظار داشت این مناطق درآمد  توان یم ،بنابراین ؛دهند یمدوم را تشکیل  ۀخوش ییتنها بهآمل و بابل  ،آن از  پسدارد. 

که  دهند یم، مطالعات نشان وجود  ینا با. وجود آورند  بهبیشتری نیز  یور بهرهباالتری نیز در استان داشته و  ۀسران

. ظرفیت آموزشی این شهرها باال شود یمتجربی و در فرایند و روند کار حاصل  صورت بهبیشترین نوآوری در مازندران 

 یها صرفهمحیط شهری/صنعتی  ؛ زیراهستند پذیر یسکرن این مناطق دارای تحصیالت عالی و بوده و بیشتر شاغال

 .کنند یماستفاده  یخوب بهاز این محیط  پذیر یسکرو  کرده یلتحصکارآفرینان  و م کردهناشی از تنوع و تخصص را فراه

بابلسر،  :از اند عبارتاین خوشه  ،. گروه سوم، پتانسیل نوآوری اندکی دارنداند گرفتهشهرها، در گروه سوم جای  بقیۀ

بهشهر، تنکابن، جویبار، چالوس، رامسر، سوادکوه، محمودآباد، نکا، نور و نوشهر که بیشتر این مناطق شهری، کمتر 

انتظار داشت با توجه  توان یم ،بنابراین ؛کشاورزی و گردشگری اشتغال دارند های یتفعال ۀو بیشتر در حوز هستندصنعتی 

از  ها آنجمعیت اغلب  ،عالوه بهازار کار، تحصیالت کمتری نیز داشته باشند. به ساختار منطقه و ارتباط تحصیل با ب

 .کند ینمآموزش عالی پشتیبانی  مؤسساتدانشگاه و  یستأس
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گیرییجهنت

شهرها و مناطق هم در ادبیات آکادمیک و هم در  یا منطقه یریپذ رقابت یزن محکو  یبند رتبهاخیر،  یها سالدر 

 ۀمانند سرمایموجود )سیاسی گسترش یافته است. این مطالعات اغلب مناطق را براساس منابع  یها طرحو  ها برنامه

جمعیت، ) یریپذ رقابتفرایند  ۀ( یا براساس نتیجها یرساختزتحقیق و توسعه و  گذاری یهسرمامالی،  ۀانسانی، سرمای

و  نظران صاحببه درک  ،یا منطقه یریپذ رقابت. افزایش محبوبیت کنند  و ارزیابی میاشتغال و درآمد( سنجش 

 .گردد یبازم یا منطقهاقتصاد  ۀمحرک توسع عنوان بهمزایای نسبی  یجا بهاز مزایای رقابتی مطلق  سازان یمتصم

 نظر اختالفنیاز دارد.  یریپذ رقابتبه تعریف دقیق و روشنی از اصطالح  یا منطقه یریپذ رقابت یبند سطح

حاضر  ۀ. بر این اساس، مطالعکند یمموضوعات بدل  ینتر مبهمآن را به یکی از  ،از این مفهوم درکشاندر  نظران صاحب

با  است و (4233راد،   کاظمیان و فرجی؛ 4213پور و احمدی،   داداشکشور )سعی داشته با توجه به ادبیات اندکی که در 

عملکرد  ،مناطق شهریو ، تعریف روشن و جامعی را از این مفهوم ایجاد کند نظران صاحب یاستفاده از نظرات و آرا

 .کرده و بسنجد یبند سطح یریپذ رقابت یها مؤلفهدر هریک از استان مازندران را 

شهری عملکردی ساری، آمل و بابل  ۀبرتری سه منطق ، حاکی ازیریپذ رقابت ۀمؤلفپژوهش در هفت  های یافته

 جلبخود  یسو بهرا  ها گذاری یهسرماشهرنشینی و مکانی الزم، توانسته جریانی از  یها صرفهاین خوشه، با ایجاد است. 

دالیل این امر، به موقعیت جغرافیایی منطقه و میراث  ینتر مهم. یکی از وجود آورد  بهمحیطی کارآفرین را  ،یجهدرنتکند و 

 ای یژهو یخصوصیات محیطی و طبیعی این منطقه، ساختار و نظام شهری و روستای. گردد یبازمو ساختار اقتصادی منطقه 

روشن در این  یمراتب سلسله یریگ شکلو مانع از  شده سبب تمرکز و تعدد مراکز سکونت و فعالیترا شکل داده است که 

 شهری ینبقدرت پیوند و تعامالت فضایی روابط محلی، موجب افزایش  ۀبا تقویت شبک. مجاورت فضایی، شود  میمنطقه 

بازار جغرافیایی تقاضا و نیروی کار و دسترسی به نیروی کار متخصص را در منطقه  ۀ، اندازیتدرنهادر طول زمان شده و 

بلکه باید آن  ،یک خوشه در یک سطح در نظر گرفت عنوان بهباید  تنها نهبر این اساس، این منطقه را . گسترش داده است

 صورت بهرقابتی و گاه  صورت بهفضایی نامید که با استفاده از موقعیت جغرافیایی خاص خود، اغلب  ۀرا یک خوش

عملکردی مانند محیط  یها مؤلفهر بیشتدر  ،همکارانه توانسته جایگاه خود را در استان تقویت کند. به همین ترتیب

 رو با فاصله د ییتنها بهنیروی کار، ظرفیت نوآوری  یریپذ استخدامبنگاه،  صنعتی، سن ییگرا تخصصکارآفرین، ترکیب و 

 .اند گرفته قرارسطح اول 

اول، در  ۀموارد پس از خوش بیشترقائمشهر، تنکابن، بابلسر، بهشهر، چالوس، در گروه دوم مانند  مناطق شهری

نیروی کار و ظرفیت نوآوری از جمله  یریپذ استخدامدسترسی به نیروی کار ماهر،  بعدی قرار دارند. یها مرتبه

وجود دارد،  ها آن بارۀمهمی که در ۀنکت اول رقابت کنند. ۀبا مناطق خوش توانند یمهستند که این شهرها  ییها فرصت

، دیگر  یعبارت بهاست.  ها گذاری یهسرماپشتیبانی اقتصادی و جمعیتی این شهرها در ساخت محیطی کارآفرین و جذب  نبود

 د.نسطوح باالتر ایجاد کن های یتفعالکافی را برای عملکردهای و و کارآمد  ۀآستان توانند ینماین شهرها 

در هر  در بیشتر موارد، نوشهر، سوادکوه، نکا، محمودآباد، نور، رامسر و جویبار عبارتی  مناطق شهری سطح سوم یا به

مانند  ، ظرفیت نوآورانه و نیروی کار ماهر این مناطقوجود  ینا با، اند گرفته قرارسوم  ۀدر خوش یریپذ رقابت ۀمؤلفهفت 

تقاضای کافی  ۀجمعیت و آستان نبودموانع این گروه را باید در  ینتر مهم. هستنددر رقابت  ها آنقوت  ۀ، نقطسطح دوم

سطوح باالتر و ظرفیت نهادی و توانایی اجتماعی پایین مناطق در برقراری  یها تخصصبرای پذیرش عملکردها و 

 الزم برای ایجاد بازار کار تخصصی بزرگتر جستجو کرد. های یهمکار

استان در  های گذاری یاستس، در اولویت یریپذ رقابتموضوعی که باید با توجه به ماهیت  ینتر مهم، رسد یمنظر   به

مناطق شهری  ییگرا تخصصترتیب،   اقتصادی است. بدین ۀکارایی فضایی پشتیبان توسع یاین زمینه قرار گیرد، ارتقا
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به یکپارچگی فضایی و عملکردی کل  تواند یم یونقل حملتقویت ساختار  دردر سطوح دوم و سوم،  یژهو بهعملکردی 

فعالیت و به شهری عملکردی در آن  ۀگسترش بازار جغرافیایی تقاضا برای هر منطق ،یجهدرنتو  استان و پیوندهای مکمل

سطوح فضایی  های یتفعالو  ها نقشنقش خاص منجر شود. این امر، ضعف مناطق جمعیتی کوچکتر را برای پذیرش 

رکیب صنعتی منطقه را گرایی در این سطح، تنوع و ت  . همچنین تقسیم فضایی نیروی کار، و تخصصبرد یمباالتر از بین 

و دسترسی به نیروی کار ماهر و  تر ینکارآفرنیروی کار، خلق محیطی  یریپذ استخدامدر  تبع بهکه  بخشد یمبهبود 

 متخصص سهم بسزایی خواهد داشت.

جایگزین استفاده شده  یها دادهدلیل نبود اطالعات برای بسیاری از متغیرها، از متغیرها و   حاضر به ۀدر مطالع، عالوه به

اقتصادی مناطق  یها دادهزیاد برای دسترسی به  های ینههزبا توجه به کمبود اطالعات الزم و  ها مدلاست. همچنین این 

قیاس و دیگر صورت گرفته،  نظران صاحبکه در مناطق مختلف و توسط  ییها مدلشهری عملکردی استان نتوانسته با 

، شده  انجاماندکی که در این زمینه  یها پژوهشدر مطالعات آتی با توجه به  این است که ادپیشنه . درنهایت،ارزیابی شود

 د.شوو مناطق شهری عملکردی ارائه  شهرها کالن یریپذ رقابتمدلی برای سنجش 
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