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ارزیابی رقابتپذیری منطقهای در مناطق شهری عملکردی استان مازندران
با استفاده از تحلیل خوشهای
سید مسعود پورصفوی* -استادیار دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی
شاهین جعفری -کارشناسی ارشد برنامهریزی منطقهای ،دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی

پذیرش مقاله4231/60/32 :

تأیید نهایی4231/60/60 :

چکیده 
در دهههای اخیر ،با تسریع فرایند جهانیشدن و افزایش گسترۀ اقتصاد مبتنیبر دانش اطالعات ،مفهوم
رقابتپذیری و سنجش آن در بین شهرها و مناطق ،توجه زیادی از برنامهریزان و تصمیمسازان شهری و منطقهای
را به خود جلب کرده است ،اما علیرغم گستردگی اهمیت این مفهوم ،ابهامات زیادی نیز برای تعریف و سنجش آن
عنوان شده است .بر این اساس ،پژوهش حاضر با توجه به ادبیات نهچندان گسترده در کشور ،با استفاده از آرای
صاحبنظران ،تعریف روشن و جامعی را از این مفهوم ارائه میکند .سپس ،مناطق شهری عملکرد استان مازندران را
با استفاده از تحلیل خوشهای میسنجد و پیشنهادهایی را برای ارتقای رقابتپذیری مناطق ارائه میکند .یافتههای
تحلیل خوشهای در سه سطح و هفت عرصۀ رقابتپذیری شامل ترکیب و تخصصگرایی صنعتی ،محیط کارآفرین،
ظرفیت نوآوری ،نیروی کار ماهر ،استخدامپذیری ،سن و اندازۀ بنگاه و بیانگر برتری سه شهر بزرگ استان که شامل
ساری ،آمل و بابل در سطح یک است .این خوشه ،با ایجاد صرفههای تجمع الزم توانسته جریانی از
سرمایهگذاریها را بهسوی خود جلب کند و درنتیجه ،محیطی کارآفرین را خلق کند .در سطح بعدی قائمشهر،
تنکابن ،بابلسر ،بهشهر ،چالوس قرار گرفتهاند .مهمترین فرصتهای رقابتی این گروه ،دسترسی به نیروی کار ماهر
و استخدامپذیری و عمدهترین ضعف آنها در نبود پشتیبانی اقتصادی و جمعیتی این شهرها در ساخت محیطی
کارآفرین و جذب سرمایهگذاریها است .به نظر میرسد پیوندهای همکارانه ،برای ارتقای کارایی فضایی استان
میتواند پشتیبانی برای توسعۀ اقتصادی مناطق گروه دوم و سوم ،برای پوشش ضعفها و تقویت فرصتهای رقابتی
استان مازندران باشد.
واژههایکلیدی :استان مازندران ،تحلیل خوشهای ،رقابتپذیری منطقهای ،مناطق شهری عملکردی.

* نویسندۀ مسئول63434393293 :

Email: Mas.Poursafavi@iauctb.ac.ir

080

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورة،94شمارة،9زمستان6941



مقدمه 
در سالهای اخیر مفهوم رقابتپذیری ،به اصطالحی رایج در تحلیلها و سیاستهای اقتصاد شهری ،منطقهای و ملی
تبدیل شده است .جهانیشدن و اقتصاد ،مبتنیبر دانش اطالعات با از میانبرداشتن مرز میان کشورها ،موجب کاهش
تدریجی جایگاه جغرافیایی رقابتهای قلمرویی از مقیاس ملی به منطقه شده است (استورپر4339 ،؛ اسکات .)4331 ،با
افزایش رقابت ،شهر به هستۀ اصلی منطقه تبدیل شده و تغییر در مناطق بیشتر توسط تغییر در شهرها آشکار شده است.
بدینترتیب ،رقابتپذیری شهری تفاوت بین مناطق کالنشهری و روند تغییرات شهری به موضوعات اصلی تبدیل
شدهاند که توجه افراد زیادی را در ادبیات نظری و سیاسی به خود جلب کرده است (تروک .)4696 :3661 ،این موضوعات
نهتنها به ارتباط با ساختار توسعۀ جهانی وابستهاند ،بلکه به آیندۀ یک منطقۀ خاص نیز بستگی دارند .آنها نقش بسیار
مهمی را در فرایند سیاستگذاری صحیح یک کشور یا منطقه بازی میکنند.
در حیات اقتصادی و فراتر از آن ،رقابت یکی از اساسیترین منابع ،بسیج و خالقیت است؛ بنابراین ،اثری مهم روی
رشد و توسعۀ منطقهای دارد .رویکردهای بسیار گوناگونی در ارتباط با رقابتپذیری وجود دارد .با این وجود ،سنجش
رقابتپذیری کشورها و مناطق کاری دشوار است؛ زیرا تابعی پیچیده از متغیرها و عوامل مختلفی است که اهمیت هریک
در طول زمان تغییر میکند (برونسیز و دیگران.)421 :3661 ،
استان مازندران ،یکی از معدود استانهایی محسوب میشود که در کشور نسبت به فضا از بهرهوری باالی اقتصادی
برخوردار است .شاخص تراکم ارزشافزودۀ 4این استان  3/1برابر متوسط کشور است .بهعالوه ،وابستگی کم مازندران به
درآمدهای نفتی ،آن را از جمله استانهایی قرار میدهد که میتواند بهعنوان ابزار فضایی رسیدن به اقتصاد بدون نفت
درنظر گرفته شود .با این وجود ،بررسی تحوالت و نوسانات رشد اقتصادی در آن بیانگر ضریب ماندگاری پایین سرمایه در
این استان و خروج مازاد اقتصادی بهعنوان عاملی برای کندی رشد اقتصادی است (طرح آمایش استان .)10 :در این
حالت ،درک پویاییها و مزایای رقابتی هریک از مناطق شهری عملکردی میتواند راهگشایی برای افزایش توانهای
رقابتی و رفع موانع دستیابی به حداکثر بهرهوری شود .در این راستا ،مقالۀ حاضر به دنبال ارزیابی عملکرد رقابتی مازندران
از دیدگاهی تطبیقی و قیاسی است و هدف آن ،خلق شاخصی در ارتباط با رقابتپذیری منطقهای است که بتواند موقعیت
رقابتی را در شهرستانهای استان مازندران نشان دهد.


مبانینظری 
راهبردهایی که یک منطقه با آن به رقابت میپردازد ،مشخص میکند که آیا منطقه رقابت جمع-صفر 3را پذیرفته یا برای
رقابتپذیری جمع-مثبت تالش میکند .رقابت بر سر دستمزدهای کمتر ،نیروی کار منعطف و مالیات کمتر ،مناطق را از
پیشرفت مهارت نیروی کار و افزایش دستمزدها بازمیدارد (مالکی .)4469 :3661 ،مالکی این نوع رقابت را بر سر هزینۀ
کمتر بهعنوان رقابت «جادۀ پایین» مینامد که در قرن بیستم در جنوب ایاالتمتحده وجود داشت (مالکی3661 ،؛ رورک،
 .)3661از سوی دیگر ،مفهوم «اقتصادی نوین» رقابتپذیری منطقهای یک رقابت «جادۀ باال» است و ارتقای سطح
 .1منظور از شاخص تراکم ارزشافزوده ،نسبت ارزشافزودۀ منطقه به مساحت آن منطقه است .معادل انگلیسی آن واژۀ « added value

 »densityاست.

 .2معادل انگلیسی این واژه عبارت " "sum-zeroاست .در نظریۀ بازیها و علم اقتصاد ،یک بازی جمع-صفر ،یک مدل ریاضی از وضعیتی

است که سود (یا زیان) یک شرکتکننده ،متعادل با زیانهای (یا سودهای) شرکتکنندههای دیگر است .اگر مجموع سودهای شرکتکنندهها با
هم جمع شود و مجموع زیانها از آن کم شود ،حاصل برابر صفر خواهد بود .در این بحث ،منظور از شرکتکنندهها ،همان شهرها و بازیگران
اقتصادی و حاکمیتی آن هستند.
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دانش ،درآمد و استانداردهای زندگی را دربرمیگیرد .نویسندگان زیادی مدلهای مفهومی را برای توصیف رقابتپذیری
پیشنهاد کردند .برخی از چارچوبها ،بهسادگی تالش میکنند تا عوامل و روابط فرضشدۀ تأثیرگذار بر روی رقابتپذیری
را درنظر بگیرند (بود و هریس4641 :3661 ،؛ کیتسون و دیگران .)332 :3661 ،مدلهای مفهومی دیگر ،پایهای را برای
سنجش آن ارائه میدهند و از دادهها نتیجه میگیرند (استینل .)4333 ،این چارچوبها عواملی را دربرمیگیرند که
دادههای آن نیز برای محققان در دسترس است و سنجش مستقیم برخی از مؤلفهها و معیارهای رقابتپذیری ،امری
مشکل است .بهعالوه ،احاطه بر این مؤلفههای مبهم و دشوار در یک چارچوب مفهومی که نیازمند مدلی آماری و ریاضی
است ،به همان اندازه کار را پیچیده میکند؛ بنابراین ،مقالۀ حاضر سعی میکند این دو رویکرد را با یکدیگر ترکیب کند.
بدینترتیب ،ابتدا مدل مفهومی مقاله ارائه میشود و سپس براساس آن ،شاخصهایی از نوشتههای علمی دیگر استخراج
میشود .درنهایت ،دادههای موجود برای هر شهرستان با شاخصهای نظری مقایسه میشوند و در صورت عدم وجود با

شاخصهای پیشنهادی جایگزین میشوند .

مدلالماسومتغیرهایرقابتپذیریپورتر 

یکی از مهمترین و پرکاربردترین مدلهای رقابتپذیری منطقهای توسط پورتر ( )4331ارائه شده است .مدل هندسی
الماس پورتر ،عوامل اصلی تعیینکنندۀ رشد صنعتی محلی است .این مدل تعامل شرایط تقاضا که شامل شرایط (ورودی
و زیرساخت) سازنده ،راهبرد شرکت ،ساختار ،رقابت ،صنایع وابسته و پشتیبان را نشان میدهد .پورتر توضیح میدهد که
سیاستهای حکومت بر هر چهار عامل تعیینکنندۀ رشد تأثیر میگذارند و بهعنوان کاتالیزوری آن را تقویت میکنند.
عالوهبر حکومت ،عناصر سازمانی دیگری نیز در شرایط سازنده درنظر گرفته شدهاند .مدل الماس پورتر ،اهمیت
صرفههای مکانی را بر بهرهوری حاصلشده از خوشهها ،رقابت بین شرکتی و صرفههای شهرنشینی بازتاب میدهد .پورتر
نتیجه میگیرد که مجموعهای از صنایع تولیدی موجب شکلگیری یک منطقۀ رقابتی میشوند.
 مشتریان محلی آگاه و پرتوقع
 مشتری نیاز دارد که نیازهایش را هرجایی مطالبه کند.
 تقاضای محلی غیرمعمول در بخشهای تخصصیافته
که بهطور جهانی خدماترسانی میشوند.

زمینه برای راهبرد،
ساختار و رقابت شرکتی

 زمینۀ محلی که سرمایهگذاری و ترقی را تشویق
میکند.
 رقابت بین رقبای محلی

شرایط (ورودی)

شرایط تقاضا

 وجود تأمینکنندگان محلی و
توانا
 وجود صنایع وابستۀ رقابتی

سازنده


صنایع وابسته و
پشتیبان

منبع :نگارندگان





رقابتپذیریپورتر 6400،

نمودار.6مدلالماس



هزینه و کمیت سازنده :منابع طبیعی ،منابع
انسانی ،زیرساختهای فیزیکی و. ...
کیفیت سازنده
تخصص سازنده
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مدلورودی-خروجی-بازده

گرین و دیگران ( )3669با انجام  33مطالعۀ سنجهای به مدل ورودی-خروجی-بازده دست یافتند .مدل سادهای که
توسط گرین و دیگران توصیف شده ،سازوکار بازخوردی یا چرخهای ندارد .ورودیها (مانند نوآوری و اشکال مختلف
سرمایه) بر خروجیها تأثیر میگذارد (مانند تولید خالص داخلی) که بدینترتیب ،روی بازده (مانند درآمدها ،عواید و
اشتغال) اثر میگذارند .خروجیها معیارهای بهرهوری هستند و پیامدها (بازده) معیارهای کیفیت زندگی را برای ساکنان
محلی نمایش میدهند .این پیامدها تحت تأثیر عوامل اقتصادی ،سیاسی ،محیطی و اجتماعی منطقه هستند.
ورودیها (مانند نوآوری،

خروجیها (مانند سرانۀ

سرمایۀ مالی ،اجتماعی،

پیامدها (مانند درآمد)

تولید خالص داخلی)

انسانی ،فیزیکی)

منطقهای 

رقابتپذیری

نمودار.2مدلخطیورودی-خروجی-بازدة
منبع:گرینودیگران 2888،


مدلهایهرمی 


گاردینه و دیگران ( )4613 -12 :3661و شورای رقابتپذیری ملی ایرلند ( )3669آرایش مدل ورودی-خروجی-بازده را
به یک هرم تبدیل میکنند .قاعدۀ هرم ،ورودیهای اساسی یا پایههای توسعۀ اقتصادی را دربرمیگیرد .الیۀ میانی،
پاالیش میکند و بر تالشهای توسعۀ اقتصادی و تصمیمات سیاسی بهواسطۀ ساختارهای اقتصادی منطقه برای دستیابی
به نتایج مطلوب رقابتپذیری تمرکز میکند .نتایج در باالی هرم میتوانند خروجیهایی مانند تولید خالص منطقهای یا
کیفیت زندگی را بسنجند .ساختار هرمی از یک دیدگاه سیاسی کمک میگیرد؛ زیرا بهطور ضمنی اشاره میکند که مناطق
میتوانند مشخصههای منطقهای خود و مزایای رقابتی برای دستیابی به نتایج هدفشان را بسازند.

کیفیتزندگی
استانداردزندگی

عملکرد اقتصاد منطقهای
تولید خالص داخلی

بهرهوری کار

نرخ اشتغال
سازمانها و سرمایۀ
انسانی

سرمایۀ انسانی و
زیرساختها

سرمایهگذاری
مستقیم خارجی

سرمایهگذاری
کوچک و متوسط

مهارت نیروی کار

دسترسی منطقهای

فعالیت نوآورانه

فرهنگ منطقهای

ساختار اجتماعی

مراکز تصمیمگیری

نمودار.9مدلهرمیرقابتپذیری
منبع:گاردینرودیگران6859:2889،

توسعۀ پژوهش و
فناوری
ساختار اقتصادی
محیط
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گاردینه و دیگران ( )4612 :3661چارچوب مفهومی مخروطیشان را از ترکیب چند مدل مفهومی دیگر خلق میکنند.
گاردینه و دیگران  42منبع رقابتپذیری را شامل اقتصادی ،ساختار ،نوآوری ،توسعۀ تجاری کوچک و مهارت نیروی کار
تعیین میکنند .این منابع بر بهرهوری کار و نرخ اشتغال اثر میگذارند و دو معیار آشکار رقابتپذیری برای تعیین خروجی
خالص منطقهای با یکدیگر عمل میکنند .درنهایت ،عملکرد قوی اقتصادی منطقه به کیفیت زندگی بهتر و استانداردهای
زندگی باالتر تبدیل میشود.
مدلمفهومیمنتخب 

این مطالعه ،از چارچوب مفهومی مشابه با هرمهای ارائهشده توسط گاردینر ( )36 :3662و شورای رقابتپذیری ملی
( )3669استفاده میکند .این چارچوب هرمی در شکل  1نشان داده میشود .ویژگی کلیدی هرم رقابتپذیری منطقهای،
ورودی نهادی است تا فرایند رقابتپذیری بهوسیلۀ محیط محلی برای توسعه ،پاالیش شود .راهبردهای توسعۀ اقتصادی
با ساختار اقتصادی منطقه تعامل دارد .کیفیت این تعامالت خروجی ،فرایندهای رقابتپذیری را تعیین میکنند.
پایۀ هرم ،ورودیهای اصلی برای رقابتپذیری در اقتصاد جدیدی است که در مطالعات محکزنی پیشین شناخته
شدهاند و شامل ورودیهای نوآورانه ،کارگران دانشی ،استخدامپذیری کارمندان و محیط کارآفرینانه هستند .این
ورودیهای رقابتی ممکن است بر سیاستهای توسعۀ اقتصادی تأثیر بگذارند .الیۀ میانی ،محیط توسعه را بهلحاظ ساختار
و میراث صنعتی منطقه شامل سن ،تأسیس/فروش سهام ،اندازه/رقابتپذیری کار ،ترکیب صنعتی و تخصصگرایی
صنعتی هدف قرار میدهد .ورودیهای رقابتپذیری از طریق محیط برای توسعه پاالیش میشوند تا خروجی
رقابتپذیری منطقهای را حاصل کنند .خروجی فرایند رقابتپذیری شامل درآمد ،شغلها ،کیفیت زندگی و توسعۀ پایدار
میشود .هر بخش در شکل 1 ،مؤلفه از رقابتپذیری را نمایش میدهد که در مطالعۀ پیرامون تعیینکنندههای رشد
منطقهای شناخته شدهاند .این عناصر و متغیرها پایهای را برای شاخصهای ارزیابی فراهم میکنند که در جدول 4
نمایش داده میشود.
محیط اجتماعی ،فرهنگی و سازمانی برای رقابتپذیری منطقهای مهم است (بریستو334 :3661 ،؛ بروکس.)3662 ،
با این وجود ،اطالعاتی که سازمانها و فرهنگها را توصیف کنند ،کمیاب هستند؛ بنابراین ،این مطالعه بر جنبههای تنوع
و ساختار صنعتی محیط برای توسعه تمرکز میکند.

نتیجۀ فرایند رقابتپذیری

محیط توسعه
ترکیب
صنعتی
منابع نهادی رقابتپذیری

محیط کارآفرینانه

اشتغال ،درآمد ،کیفیت
زندگی ،توسعۀ پایدار

تخصصگرایی
صنعتی

توانایی نیروی کار

اندازه و رقابتپذیری
تجاری

نیروی کار ماهر

رقابتپذیری 

نمودار.9مدلهرمی
منبع:نگارندگانبااقتباسازدودنسینگ 601:2880،

سن
بهرهبرداری
شرکت
منابع نوآورانه
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روشپژوهش 
با توجه به ماهیت پژوهش و نوع مسئله ،روش تحقیق ،تحلیلی و توصیفی انتخاب شده است .برای گردآوری دادهها از
روش کتابخانهای و اسنادی و همچنین برای رتبهبندی و سطحبندی مناطق شهری عملکردی استان ،از تحلیل خوشهای
استفاده شده است .در تعیین مناطق شهری عملکردی استان ،از نتایج تحلیل سند آمایش استان مازندران در سال  4211و
برای گردآوری دادهها ،عالوهبر این سند ،از سند توسعۀ اشتغال و سرمایهگذاری استان و سالنامههای آماری استان
مازندران در سال  4234بهره گرفته شده است.


رقابتپذیریبراساسمدلمفهومیمنتخب 

جدول.6معیارهای
مؤلفه

شاخص

ارجاعات

نتایج

نرخ رشد جمعیت
نرخ رشد اشتغال
نرخ رشد درآمد سرانه

کارترز و مولیگان ( )8002گلیسر ()5991؛
شرکت توسعۀ سرمایهگذاری ()8002
کارترز و مولیگان ()8002؛ هگینز ()8002
معیارهای نهادی و سیاستی رقابتپذیری

دانشجویان فارغالتحصیل در علوم و مهندسی در هر تئورک و دیگران ()8002؛ شرکت توسعۀ سرمایهگذاری ()8002
 50000نفر
دکترای علوم و مهندسی در هر  50000نفر
آتکینسون و گوتلیب ()8005؛ شرکت توسعۀ سرمایهگذاری ()8002
ظرفیت نوآوری

نیروی کار ماهر

استخدام پذیری
نیروی کار

محیط کارآفرینانه

تئورک و دیگران ()8002؛ شرکت توسعۀ سرمایهگذاری ()8002
نسبت هزینه تحقیق و توسعه به درآمد سرانه
تعداد ثبتنام مدارس راهنمایی و دبیرستان در هر 50000نفر تئورک و دیگران ()8002،8002؛ آسترین و دیگران ()8002
البرتس و دیگران ()8002
درصد جمعیت باالی  81سال با یک درجۀ پیشرفته
درصد اشتغال در حرفههای کامپیوتر ،علم و مهندسی آتکینسون و کوررا ()8002؛ ایندیانا ()8002
آتکینسون و گوتلیب ()8005؛ البرتس و دیگران ()8002
ثبت اختراعات در هر  50000کارگر
درآمدی
ۀ
سران
میزان سرمایهگذاری ریسکی در
آسترین و دیگران ()8002؛ شرکت توسعۀ سرمایهگذاری ()8002
درصد اشتغال در حرفههای کامپیوتر ،علم و مهندسی گاردینر ()8002؛ ایندیانا ()8002
درصد اشتغال در مدیریت ،بازرگانی ،بیمههای مالی ،کامپیوتر هیگینز ()8002؛ ایندیانا ()8002
با درصد اشتغال در صنایع خدماتی ،فنی ،علمی و حرفهای آتکینسون و گوتلیب ()8005؛ بارکلی و دیگران ()8002
البرتس و دیگران ()8002؛ کارترز و مولیگان ()8002
درصد اشتغال در بخشهای تولیدی
البرتس و دیگران ()8002؛ ایندیانا ()8002
درصد جمعیت باالی  81سال با مدرک کارشناسی
البرتس و دیگران ()8002؛ تئورک و دیگران ()8002 -8002
درصد جمعیت باالی  81سال کمتر از دیپلم
البرتس و دیگران ()8002؛ تئورک و دیگران ()8002 -8002
درصد جمعیت فعال
البرتس و دیگران ()8002؛ هوواری و دیگران ()8005
نرخ مشارکت نیروی کار
تئورک و دیگران ()8002 -8002
نرخ اشتغال (استخدامشده به نیروی کار بالقوه)
البرتس و دیگران ()8002؛ تئورک و دیگران ()8002 ،8002
درصد جمعیتی که به زبان انگلیسی مسلط هستند
آسترین و دیگران ()8002؛ البرتس و دیگران ()8002
سهم افراد خارج از خط فقر به کل جمعیت
آسترین و دیگران ()8002
تعداد سرانۀ مالکان
درآمد مالکان بهعنوان سهمی از مجموع سودها و عواید دونگان و دیگران ()8002؛ مک و دیگران ()8002
البرتس و دیگران ()8002؛ گلیسر ()5991
درصد جمعیتی اقلیتهای نژادی
معیارهای محیط برای توسعه

سن تأسیس
اندازه تجاری
تخصصگرایی
ترکیب صنعتی
منبع:نگارندگان 

درصد از تولیدیهایی که کمتر از  1سال تأسیسشده
خریدوفروش سهام تجاری
تأسیس بنگاهها به ازای هر شاغل
درصد تأسیسها بنگاههایی با کمتر از  80نفر کارکن
شاخص تخصصگرایی شغلی
درآمد نسبی شغلی در صنایع تجاری

استینل ()5998؛ مارکوسن ()5921
آسترین و دیگران ()8002؛ البرتس و دیگران ()8002
گلیسر و دیگران ()5998؛ هگینز ()8002
آسترین و دیگران ()8002؛ البرتس و دیگران ()8002
بارکلی و دیگران ()8002؛ نیسان و کارتر ()8002
پورتر ()8008؛ دانشکدۀ بازرگانی هاروارد

منطقهایدرمناطقشهریعملکردیاستانمازندران…

رقابتپذیری

ارزیابی

069

انتخاب شاخصها در سه مرحله صورت گرفته است .4 :ابتدا شاخصهای نظری ناشی از ادبیات نظری و تجربی
بررسی و حاصل شدهاند؛  .3شاخصهای بهدستآمده با مدل مفهومی تحقیق مقایسه شده و انطباق یافتهاند تا بتوانند
همۀ مؤلفههای آن را پوشش دهد (جدول )4؛  .2سپس شاخصهای نظری با دادههای موجود در استان و شهرستانها
مقایسه شدند .برخی از این شاخصها بهدلیل نبود دادههای کافی ،تغییر کردند و معادلی برای آنها انتخاب شده است که
شاخصهای نهایی تحقیق را میسازند (جدول .)3


بحثویافتهها
براساس تحلیل دادهها ،مناطق شهری عملکردی استان ،در سه سطح ارزیابی شدهاند .نتایج حاصل از تحلیل خوشهای،
سه منطقۀ شهری عملکردی پرجمعیت و مرکزی ساری ،آمل و بابل را به ترتیب در خوشۀ اول ارزیابی قرار میدهد.
میراث و ساختار اقتصادی این مناطق را باید مهمترین دلیل موفقیت این شهرها بهشمار آورد؛ بهطوریکه نقش صنعتی
آمل ،اهمیت بازرگانی بابل و مرکزیت سیاسی و اداری ساری پیوند مکملی را در طول زمان برای این منطقه بهوجود آورده
است که سبب میشود موقعیت یکدیگر را در استان تقویت کنند .این امر را میتوان در وضعیت بازار کار متخصص و
ظرفیت نوآوری بهخوبی مشاهده کرد.
خوشۀ دوم مناطق شهری ،عملکردی هستند که تقریباً در گروه دوم جمعیتی استان قرار دارند .این مناطق عبارتاند
از :قائمشهر ،تنکابن ،بابلسر ،بهشهر و چالوس .بر این اساس ،نمیتوان پراکندگی و توزیع فضایی خاصی را برای تعیین
الگوی جغرافیایی مناطق برشمرد و بیشتر باید صرفههای مکانی و شهرنشینی این مناطق و میراث اقتصادی و اجتماعی
آن را در دستیابی به این جایگاه مؤثر دانست.

منطقهایمناطقشهریعملکردیاستانمازندران 

رقابتپذیری

سطحبندیفضایی

نقشۀ.6
منبع:نگارندگان

گروه سوم ،مناطق شهری هستند که توان تولیدی کمتری دارند .دلیل این امر را نباید تنها براساس کوچکی آنها
دانست .پایینبودن ظرفیت نهادی ،مانع از آن میشود که این شهرها با همکاری یکدیگر از صرفههای همافزایی و شبکه،
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بهرۀ الزم را دریافت کنند .برای مثال ،میتوان به مناطق شهری تکعملکردی اشاره کرد؛ بهطوریکه حتی نتوانستند در
فعالیتهای گردشگری تنوع الزم را شکل دهند.


رقابتپذیریدرمناطقشهریعملکردیاستانمازندران 

خوشهایدرهریکازمؤلفههای

جدول.2نتایجتحلیل
شهرستان

مقدار کل

سطح

ترکیب و
تخصصگرایی
صنعتی

سطح

سن بنگاه

سطح

اندازه بنگاه

سطح

محیط
کارآفرین

سطح

استخدامپذیر
ی نیروی کار

سطح

ظرفیت نوآوری

سطح

نیروی کار ماهر

سطح

ساری

0/22

5

0/28

5

0/22

5

0/29

8

0/25

5

0/22

5

0/22

5

0/28

5

آمل

0/25

5

0/22

5

0/22

5

0/21

5

0/25

5

0/22

5

0/20

8

0/12

8

بابل

0/22

5

0/22

5

0/20

5

0/19

8

0/28

5

0/19

8

0/21

8

0/11

8

قائمشهر

0/12

5

0/11

2

0/22

2

0/15

2

0/12

8

0/22

2

0/19

8

0/12

8

تنکابن

0/10

8

0/22

2

0/22

2

0/10

2

0/11

8

0/29

2

0/22

2

0/15

8

بابلسر

0/29

8

0/10

2

0/22

2

0/12

8

0/10

2

0/12

8

0/29

2

0/22

8

بهشهر

0/22

8

0/29

2

0/20

8

0/22

2

0/22

2

0/29

2

0/21

2

0/22

8

چالوس

0/22

8

0/22

2

0/22

2

0/25

2

0/22

2

0/20

2

0/22

2

0/22

5

نوشهر

0/22

2

0/21

2

0/28

2

0/25

2

0/20

2

0/22

2

0/22

2

0/10

8

سوادکوه

0/22

2

0/22

2

0/12

8

0/22

2

0/21

2

0/15

2

0/22

2

0/22

2

نکا

0/22

2

0/22

2

0/22

2

0/29

2

0/22

2

0/22

2

0/22

2

0/15

8

محمودآباد 0/28

2

0/21

2

0/29

2

0/28

2

0/22

2

0/12

8

0/25

2

0/21

2

نور

0/28

2

0/21

2

0/21

2

0/20

2

0/29

2

0/25

2

0/25

2

0/22

8

رامسر

0/20

2

0/22

2

0/25

2

0/22

2

0/20

2

0/22

2

0/29

2

0/12

8

جویبار

0/20

2

0/22

2

0/22

2

0/22

2

0/21

2

0/11

8

0/22

2

0/25

2

منبع:نگارندگان 

0/8
0/7
0/6
0/5
0/4
0/3
0/2
0/1
0
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سطح
نمودار.5
منبع:نگارندگان 


تخصصگراییصنعتی 

ترکیبو

بهلحاظ تولیدات صنعتی و بهرهوری نیروی کار ،مناطق شهری آمل ،بابل و ساری بهترتیب باالترین جایگاه را در این

منطقهایدرمناطقشهریعملکردیاستانمازندران…

رقابتپذیری

ارزیابی

065

گروه دارند و بهتنهایی یک خوشه را تشکیل میدهند .بهدنبال آن ،قائمشهر با فاصلهای کمتر بهتنهایی خوشۀ دوم را
بهوجود آورده است .درنهایت ،بقیۀ مناطق شهری عملکردی ،خوشۀ سوم را ایجاد کردند.
دلیل اصلی این اختالف را باید در صرفههای تجمع بزرگتر و تمرکز معنادار جمعیت در این نقطه تلقی کرد .از اینرو،
بخش عمدۀ سرمایهگذاریهای دولتی یا خصوصی به این منطقه جلب میشود .همچنین با توجه به ظرفیت نهادی
پایینشهرها در کشور و بهخصوص مازندران ،نمیتوان انتظار داشت تا همکاریهای بینشهری ،بتواند برای رقابت با
منطقۀ عملکردی بزرگتر این فضای اقتصادی را تقویت کند.


سنبنگاه 

بهلحاظ سن بنگاه ،آمل ،ساری و بابل توانستند بیشترین تعداد بنگاهها ،میزان اشتغال و شاغالن را در سالهای اخیر
بهوجود بیاورند که بیانگر پویایی سرمایه و نیروی کار در این مناطق شهری عملکردی است .به همین واسطه ،این مناطق
با فاصلهای زیاد ،خوشۀ اول را در میان مناطق عملکردی استان ،تشکیل دادهاند .سپس ،بهشهر و سوادکوه بهواسطۀ
تأسیس واحدهای صنعتی نسبتاً بزرگ ،جایگاه بهتری را از مناطقی مانند قائمشهر و تنکابن حاصل کردند که آنها را در
خوشۀ دوم قرار میدهد .در این میان ،نمیتوان بهرهگیری منطقۀ شهری سوادکوه از حملونقل ریلی و معادن سنگی را
نادیده گرفت .خوشۀ سوم ،شامل تنکابن ،قائمشهر ،چالوس ،نور ،نوشهر ،محمودآباد ،بابلسر ،جویبار و نکا میشود.


اندازةبنگاه 

هرچه اندازۀ بنگاه بزرگتر باشد ،صرفههای درونی (مقیاس) بیشتری برای آن ایجاد شده و ارزشافزوده و درآمد بیشتری
برای خود تولید میکند که دوباره میتواند بهطور محلی در آن مکان سرمایهگذاری شود .با این وجود ،فرصتهای شغلی
کمتری را ارائه میدهد که از طرفی میتواند رقابتپذیری منطقه را کاهش دهد .در این راستا ،برای ایجاد تعادل بین این
معیارها از ارزشافزوده و تعداد بنگاهها براساس نفرات کارکن استفاده شده است .نتایج تحلیل خوشهای در بین مناطق
شهری استان ،بهلحاظ اندازۀ بنگاه ،آمل را بهتنهایی در خوشۀ اول قرار میدهد .بهدنبال آن ،مناطق شهری ساری ،بابل و
بابلسر ،خوشۀ دوم را تشکیل دادهاند؛ درحالیکه آمل ،ساری و بابلسر ،با داشتن بنگاههای صنعتی بزرگ ،با توجه به
متوسط باالی اندازۀ بنگاهها ،صرفههای درونی باالیی را برای شرکتهای خود ایجاد میکنند ،اما بابل با داشتن
کارگاههای فعالیتی عمدهفروشی این جایگاه را برای خود حاصل کرده است .همچنین بنگاههای فعالیتی بابل اگرچه اندازۀ
کوچکتری دارند ،اما احتمال بیشتری را برای کارآفرینیهای کوچک ایجاد میکنند.
درنهایت ،مناطق شهری قائمشهر ،تنکابن ،بهشهر ،نکا ،چالوس ،سوادکوه ،محمودآباد ،نوشهر ،نور و رامسر قرار دارند؛
درحالیکه قائمشهر ،صرفههای درونی بیشتری را برای شرکتهای خود شکل داده و در مقابل تنکابن با امکان بروز تعداد
بنگاههای بیشتر ،این جایگاه را به خود اختصاص داده است.


محیطکارآفرین 

از نظر کارآفرینی و ظرفیت ایجاد آن ،بابل ،ساری و آمل با توجه به تعداد باالی کارفرمایان خصوصی و مستقل و
همچنین حجم باالی سپردههای بانکی و احتمال بیشتر در میزان سرمایهگذاری ،اختالف زیادی را با مناطق شهری دیگر
ایجاد کردهاند؛ بهطوریکه در یک خوشه قرار گرفتهاند .این امر بهواسطۀ سابقۀ صنعتی آمل و مرکزیت سیاسی ساری در
استان و همچنین ساختار و قدرت باالی بازرگانی در منطقه و برخورداری از باالترین میزان تعامالت و مراودات تجاری
بازمیگردد .بهدنبال آنها ،قائمشهر و تنکابن با اختالفی نسبتاً کمتر ،بهلحاظ پتانسیل و ظرفیت کارآفرینی در گروه بعدی
جای میگیرد.
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خوشۀ سوم ،بهترتیب شامل سوادکوه ،بابلسر ،نوشهر ،نکا ،نور ،چالوس ،جویبار ،محمودآباد ،بهشهر و رامسر هستند.
این گروه ،سرمایۀ کمتری را برای بروز کارآفرینیهای بزرگ در اختیار دارند و به نسبت کارفرمایان خصوصی و کارکنان
مستقل کمتری نیز در محیط خود پرورش دادند .دلیل تعداد زیاد مناطق شهری در خوشۀ سوم را باید در برخی از
ضعفهای ساختاری استان در صنعت و بازار خدماتی مناسب برای ارائۀ تولیدات جستجو کرد.

استخدامپذیرینیرویکار 


باالترین استخدامپذیری نیروی کار در بین مناطق شهری عملکردی استان ،به دو شهر بزرگتر استان یا بهعبارتی آمل و
ساری اختصاص دارد .ساختار صنعتی و مرکزیت سیاسی استان ،این موقعیت را برای این دو شهر حاصل کرده است .پس
از آن در خوشۀ دوم شهرهای بابل ،محمودآباد ،جویبار ،و بابلسر قرار دارند؛ درحالیکه آمل با ساختار و میراث صنعتی خود
باالترین فرصتهای شغلی را ارائه کرده است ،بابل با ساختار خدماتی و بازرگانی ،شانس و احتمال کمتری را برای عرضۀ
مشاغل ایجاد کرده و به نسبت در استخدام متقاضیان کار ،کمتر موفق هستند.
نکتۀ حائز اهمیت ،ضعف ساختاری برخی از مناطق عملکردی پرجمعیت در ایجاد و عرضۀ فرصتهای شغلی است؛
بهطوریکه مناطق شهری عملکردی قائمشهر ،بهشهر ،رامسر ،تنکابن ،چالوس در کنار مناطق شهری عملکردی با گروه
جمعیتی پایینتر مانند سوادکوه ،نکا ،نور و نوشهر در این فهرست قرار گرفتند.

نیرویکارماهر 

ساری و چالوس بهترین وضعیت را بهلحاظ دسترسی به نیروی کار ماهر در مازندران دارند .بدینترتیب ،خوشۀ اول
ارزیابی را در این بخش به خود اختصاص دادند .در خوشۀ بعدی ،بهترتیب مناطق شهری آمل ،بابل ،قائمشهر ،بهشهر،
بابلسر ،تنکابن ،رامسر ،نکا ،نور و نوشهر قرار گرفتهاند؛ اگرچه تعداد نیروی کار ماهر در مناطق شهری پرجمعیتتر مانند
آمل ،بابل و قائمشهر بهمراتب بیشتر است ،اما درصد آنها همتراز شهرهای سطح میانی و کمجمعیتتر است .بهنظر
میرسد خوشهبندی شهرها ،تقریباً از اندازههای جمعیتی پیروی میکند .مناطق شهری محمودآباد ،سوادکوه و جویبار نیز
خوشۀ سوم را در این معیار تشکیل دادهاند.

ظرفیتنوآوری 

نتایج تحلیل خوشهای نشان میدهد منطقۀ شهری عملکردی ساری ،بیشترین پتانسیل را برای تولید نوآوری در مازندران
دارد .پس از آن ،آمل و بابل بهتنهایی خوشۀ دوم را تشکیل میدهند؛ بنابراین ،میتوان انتظار داشت این مناطق درآمد
سرانۀ باالتری نیز در استان داشته و بهرهوری بیشتری نیز بهوجود آورند .با این وجود ،مطالعات نشان میدهند که
بیشترین نوآوری در مازندران بهصورت تجربی و در فرایند و روند کار حاصل میشود .ظرفیت آموزشی این شهرها باال
بوده و بیشتر شاغالن این مناطق دارای تحصیالت عالی و ریسکپذیر هستند؛ زیرا محیط شهری/صنعتی صرفههای
ناشی از تنوع و تخصص را فراهم کرده و کارآفرینان تحصیلکرده و ریسکپذیر از این محیط بهخوبی استفاده میکنند.
بقیۀ شهرها ،در گروه سوم جای گرفتهاند .گروه سوم ،پتانسیل نوآوری اندکی دارند ،این خوشه عبارتاند از :بابلسر،
بهشهر ،تنکابن ،جویبار ،چالوس ،رامسر ،سوادکوه ،محمودآباد ،نکا ،نور و نوشهر که بیشتر این مناطق شهری ،کمتر
صنعتی هستند و بیشتر در حوزۀ فعالیتهای کشاورزی و گردشگری اشتغال دارند؛ بنابراین ،میتوان انتظار داشت با توجه
به ساختار منطقه و ارتباط تحصیل با بازار کار ،تحصیالت کمتری نیز داشته باشند .بهعالوه ،جمعیت اغلب آنها از
تأسیس دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی پشتیبانی نمیکند.
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یجهگیری 
نت 
در سالهای اخیر ،رتبهبندی و محکزنی رقابتپذیری منطقهای شهرها و مناطق هم در ادبیات آکادمیک و هم در
برنامهها و طرحهای سیاسی گسترش یافته است .این مطالعات اغلب مناطق را براساس منابع موجود (مانند سرمایۀ
انسانی ،سرمایۀ مالی ،سرمایهگذاری تحقیق و توسعه و زیرساختها) یا براساس نتیجۀ فرایند رقابتپذیری (جمعیت،
اشتغال و درآمد) سنجش و ارزیابی میکنند .افزایش محبوبیت رقابتپذیری منطقهای ،به درک صاحبنظران و
تصمیمسازان از مزایای رقابتی مطلق بهجای مزایای نسبی بهعنوان محرک توسعۀ اقتصاد منطقهای بازمیگردد.
سطحبندی رقابتپذیری منطقهای به تعریف دقیق و روشنی از اصطالح رقابتپذیری نیاز دارد .اختالفنظر
صاحبنظران در درکشان از این مفهوم ،آن را به یکی از مبهمترین موضوعات بدل میکند .بر این اساس ،مطالعۀ حاضر
سعی داشته با توجه به ادبیات اندکی که در کشور (داداشپور و احمدی4213 ،؛ کاظمیان و فرجیراد )4233 ،است و با
استفاده از نظرات و آرای صاحبنظران ،تعریف روشن و جامعی را از این مفهوم ایجاد کند و مناطق شهری ،عملکرد
استان مازندران را در هریک از مؤلفههای رقابتپذیری سطحبندی کرده و بسنجد.
یافتههای پژوهش در هفت مؤلفۀ رقابتپذیری ،حاکی از برتری سه منطقۀ شهری عملکردی ساری ،آمل و بابل
است .این خوشه ،با ایجاد صرفههای شهرنشینی و مکانی الزم ،توانسته جریانی از سرمایهگذاریها را بهسوی خود جلب
کند و درنتیجه ،محیطی کارآفرین را بهوجود آورد .یکی از مهمترین دالیل این امر ،به موقعیت جغرافیایی منطقه و میراث
و ساختار اقتصادی منطقه بازمیگردد .خصوصیات محیطی و طبیعی این منطقه ،ساختار و نظام شهری و روستایی ویژهای
را شکل داده است که سبب تمرکز و تعدد مراکز سکونت و فعالیت شده و مانع از شکلگیری سلسلهمراتبی روشن در این
منطقه میشود .مجاورت فضایی ،با تقویت شبکۀ روابط محلی ،موجب افزایش قدرت پیوند و تعامالت فضایی بینشهری
در طول زمان شده و درنهایت ،اندازۀ بازار جغرافیایی تقاضا و نیروی کار و دسترسی به نیروی کار متخصص را در منطقه
گسترش داده است .بر این اساس ،این منطقه را نهتنها باید بهعنوان یک خوشه در یک سطح در نظر گرفت ،بلکه باید آن
را یک خوشۀ فضایی نامید که با استفاده از موقعیت جغرافیایی خاص خود ،اغلب بهصورت رقابتی و گاه بهصورت
همکارانه توانسته جایگاه خود را در استان تقویت کند .به همین ترتیب ،در بیشتر مؤلفههای عملکردی مانند محیط
کارآفرین ،ترکیب و تخصصگرایی صنعتی ،سن بنگاه ،استخدامپذیری نیروی کار ،ظرفیت نوآوری بهتنهایی و با فاصله در
سطح اول قرار گرفتهاند.
مناطق شهری گروه دوم مانند قائمشهر ،تنکابن ،بابلسر ،بهشهر ،چالوس ،در بیشتر موارد پس از خوشۀ اول ،در
مرتبههای بعدی قرار دارند .دسترسی به نیروی کار ماهر ،استخدامپذیری نیروی کار و ظرفیت نوآوری از جمله
فرصتهایی هستند که این شهرها میتوانند با مناطق خوشۀ اول رقابت کنند .نکتۀ مهمی که دربارۀ آنها وجود دارد،
نبود پشتیبانی اقتصادی و جمعیتی این شهرها در ساخت محیطی کارآفرین و جذب سرمایهگذاریها است .بهعبارتی دیگر،
این شهرها نمیتوانند آستانۀ کارآمد و کافی را برای عملکردهای و فعالیتهای سطوح باالتر ایجاد کنند.
مناطق شهری سطح سوم یا بهعبارتی نوشهر ،سوادکوه ،نکا ،محمودآباد ،نور ،رامسر و جویبار ،در بیشتر موارد در هر
هفت مؤلفۀ رقابتپذیری در خوشۀ سوم قرار گرفتهاند ،با این وجود ،ظرفیت نوآورانه و نیروی کار ماهر این مناطق مانند
سطح دوم ،نقطۀ قوت آنها در رقابت هستند .مهمترین موانع این گروه را باید در نبود جمعیت و آستانۀ تقاضای کافی
برای پذیرش عملکردها و تخصصهای سطوح باالتر و ظرفیت نهادی و توانایی اجتماعی پایین مناطق در برقراری
همکاریهای الزم برای ایجاد بازار کار تخصصی بزرگتر جستجو کرد.
بهنظر میرسد ،مهمترین موضوعی که باید با توجه به ماهیت رقابتپذیری ،در اولویت سیاستگذاریهای استان در
این زمینه قرار گیرد ،ارتقای کارایی فضایی پشتیبان توسعۀ اقتصادی است .بدینترتیب ،تخصصگرایی مناطق شهری
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 در تقویت ساختار حملونقلی میتواند به یکپارچگی فضایی و عملکردی کل،عملکردی بهویژه در سطوح دوم و سوم
 گسترش بازار جغرافیایی تقاضا برای هر منطقۀ شهری عملکردی در آن به فعالیت و،استان و پیوندهای مکمل و درنتیجه
 ضعف مناطق جمعیتی کوچکتر را برای پذیرش نقشها و فعالیتهای سطوح فضایی، این امر.نقش خاص منجر شود
 تنوع و ترکیب صنعتی منطقه را، و تخصصگرایی در این سطح، همچنین تقسیم فضایی نیروی کار.باالتر از بین میبرد
 خلق محیطی کارآفرینتر و دسترسی به نیروی کار ماهر و،بهبود میبخشد که بهتبع در استخدامپذیری نیروی کار
.متخصص سهم بسزایی خواهد داشت
 از متغیرها و دادههای جایگزین استفاده شده، در مطالعۀ حاضر بهدلیل نبود اطالعات برای بسیاری از متغیرها،بهعالوه
 همچنین این مدلها با توجه به کمبود اطالعات الزم و هزینههای زیاد برای دسترسی به دادههای اقتصادی مناطق.است
 قیاس و،شهری عملکردی استان نتوانسته با مدلهایی که در مناطق مختلف و توسط صاحبنظران دیگر صورت گرفته
، پیشنهاد این است که در مطالعات آتی با توجه به پژوهشهای اندکی که در این زمینه انجام شده، درنهایت.ارزیابی شود
.مدلی برای سنجش رقابتپذیری کالنشهرها و مناطق شهری عملکردی ارائه شود
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