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مقدمه 
رقابتپذیری اقتصادی مناطق و شهرها توانایی اقتصاد شهری برای جذب و حفظ مشتریان با بازارهای در حال رشد یا پایدار
است که استاندارد زندگی افرادی که در آنجا زندگی میکنند را افزایش میدهد .گزارش رقابتپذیری اروپا نیز این مفهوم را
به معنای افزایش استاندارد زندگی یک ملت یا منطقه با حداقل سطح بیکاری داوطلبانه تعریف میکند .همچنین برخی
رقابتپذیری را توانایی یک کشور یا منطقه برای ایجاد رفاه تعریف کردهاند (لنگیل .)2016 ،این مفهوم در سطوح مختلف
جغرافیایی از کالن تا خرد استفاده میشود .محققان رقابتپذیری شهری تأکید میکنند که شهرها برای جذب
سرمایهگذاری ،جمعیت ،نیروی کار ،بودجه ،گردشگر ،و سایر بخشها با یکدیگر رقابت میکنند .بنابراین ،رقابتپذیری
شهری شامل شرایطی است که باعث جذابیت آن شهر یا منطقه نسبت به رقبای خود در زمینة موردنظر میشود
(سیبینسکین و اسنیسکین.)2015 ،
شاخصهای رقابتپذیری شهری شالودة اصلی یک برنامة جامع و ابزار ضروری سنجش و برنامهریزی رقابتپذیری
است .شاخصها به سیاستگذاران شهری کمک میکند تا تصویر روشنتری از شرایط رقابتپذیری شهر در گذشته ،حال،
و آینده داشته باشند و سیاستها و راهبردهای مناسبی برای آینده اتخاذ کنند (سینگال و همکاران.)220 :2013 ،
در ارتباط با رویکردهای مختلف سیاستگذاران شهری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی شهرها بهخصوص ارتقای
جایگاه شهرهای خود در رتبهبندی جهانی ،گزارش «شاخص قدرت شهر جهانی» در سال  2017نشان میدهد که
شهرهای اروپایی در سالهای گذشته بر روی دو بخش «زیستپذیری» و «محیط زیست» تمرکز کرده و قدرت خود را
در این بخشها کسب کردهاند .اما شهرهای آسیاییمحور تمرکز خود را در شاخصهای اقتصادی بهدست آوردهاند .شهر
لندن ،بهعنوان رتبة اولین این شاخص ،محورهای اقتصادی و تعامالت فرهنگی و شهر نیویورک ،بهعنوان شهر دوم،
محورهای اقتصادی ،تعامالت فرهنگی ،و زیستپذیری قدرت شهری خود را افزایش داده است (مؤسسة راهبرد توسعة
شهری.)2017 ،
در منابع اقتصادی ،دیدگاههای مختلفی در خصوص عوامل اصلی توسعة منطقهای وجود دارد .برخی بر آناند که
سرمایهگذاری ثابت در شرکتهای پیشرو عامل اصلی کشش در منطقه است؛ رشد مداوم شرکتهای اقتصادی در چین
این دیدگاه را تأیید میکند .برخی دیگر بر این باورند که سرمایهگذاری در زیرساختها عامل اصلی در توسعة مناطق
است .بازاریابی دیدگاه دیگری در تعیین عوامل اصلی توسعة منطقهای است که بر پایة شناخت ابزار بهمنظور برجستهکردن
کشش یا جذابیت در مناطق است .مسئؤلیتپذیری شرکتهای اجتماعی نیز بهعنوان عاملی مهم در توسعة منطقهای مطرح
است .این ویژگی بهطور مستقیم شاخصهای توسعة اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد (سادیرتدینوف و
رودنیانسک.)2014 ،
محوریت توسعة مناطق در این سیاستگذاریها مناطق کالنشهری است که با تراکم زیاد جمعیتی شناخته میشوند
(النگ و نوکس )2011 ،و سرعت توسعه در آنها متناسب با تراکم جمعیت در نواحی مختلف تغییر مییابد .الگوهای
فضایی و جمعیت دو مؤلفة تأثیرگذار بر روند توسعة منطقهایاند که با تحلیل روابط میان آنها میتوان به انسجام مناطق
کالنشهری در سطح ملی پرداخت .عدهای بر آناند که در حال حاضر که روند تحوالت توسعه در مناطق کالنشهری به
سمت تمرکززدایی است (انجل و بلی ،)2015 ،ادامة این روند میتواند تهدیدی جدی برای ساختار اجتماعی -اقتصادی و
بهخصوص محیط طبیعی و زیست منطقه باشد؛ زیرا تحوالت اراضی ساختهشده در مقیاس منطقه بر ساختار سکونت و
چرخة زیستی (الک و واو ،)327 :2002 ،ساختار حملونقل ،کاربری اراضی ،ساختار اجتماعی و اقتصادی ،و پایداری
محیط طبیعی تأثیر میگذارد .بنابراین ،با پذیرش این تعریف ،کالنشهر رقابتپذیر «کالنشهری است که در فضای
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جغرافیایی ملی نسبت به سایر رقبا (کالنشهرها) دارای مزیت رقابتی اقتصادی ،زیستمحیطی ،فرهنگی -اجتماعی و
امنیتی باشد».
عوامل مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،امنیتی ،و زیستمحیطی هر یک به سهم خود در رقابتپذیری کالنشهر اثرگذار
است و در صورت ناشناختهماندن مزیت نسبی کالنشهرها در رقابتپذیری برنامة توسعة کالنشهرها در مسیر اصلی قرار
نخواهد گرفت و سرمایهگذاریها در عمل کمبهره خواهد بود .افزون بر آن ،ادامة این روند نابرابریهای منطقهای را در
فضای ملی افزایش میدهد و در بُعد فراملی نیز فرصتها و قابلیتهای رقابتپذیری را از کالنشهرها سلب میکند.
طبق آخرین گزارش رقابتپذیری جهانی در سال  ،2016-2017جایگاه کشور ایران نسبت به گزارش پیشین ،که در
سال  2015-2016و با حضور  140کشور انجام شده بود ،با دو رتبه سقوط ،در جایگاه هفتادوششم جهان قرار گرفته
است.
ایران با  72سال سابقة برنامهریزی (از سال  1327شمسی) از پیشگامان تفکر برنامهریزی توسعه در جهان است
(منصوری .)1389 ،بهرغم سابقة نسبتاً طوالنی ،که با کشورهایی چون فرانسه ،آلمان ،و ژاپن برابری میکند ،بعد از
شصت سال برنامهریزی ،شاهد کندی روند توسعة متوازن و متعادل در کشور هستیم .درعینحال ،کشورهایی نیز وجود
دارند که با سابقة برنامهریزی حتی کمتر از دو دهه اکنون از لحاظ معیارهای رشد و توسعهیافتگی چندین برابر از ایران
جلوترند .این در حالی است که ایران از نظر منابع غنی ،موقعیت جغرافیایی ،و الزامات رشد و توسعة اقتصادی همواره در
صدر دیگر کشورها قرار داشته است .بهعنوانمثال ،کشور چین توانسته در مدت سی سال از سال  1979از یک کشور فقیر
و ضعیف به دومین قدرت اقتصادی دنیا تبدیل شود .در بسیاری از برنامهریزیهای توسعه ،هدف اجرای فهرستی بزرگ از
پروژهها در بخشهای مختلف بوده که بین دستگاههای اجرایی توزیعشده و اعتبارات نیز به همین شکل توزیع میشد
بدون اینکه ارتباط منطقی و سیستماتیک بین این پروژهها بهعنوان عناصر اجرایی یک برنامه برقرار باشد .در معدود موارد
نیز با تبیین مأموریتها برای دستگاههای اجرایی ،نحوة تحقق و سیاستگذاری به عهدة دستگاه اجرایی مربوطه گذاشته
شده و ارزیابی بر اساس میزان تحقق مأموریت واگذارشده انجام میگیرد.
شناخت این مسئله که مناطق و سطوح محلی ایران تا چه اندازه ظرفیت و توانایی رقابتپذیری را دارند و نیز این
توانایی و قابلیت در آینده چه وضعیتی خواهد داشت و بهترین آینده برای آن کدام است ،میتواند در تدوین سیاستها و
اهداف توسعة فراملی ،ملی ،منطقهای ،و محلی ایران نقش قابل توجهی داشته باشد .عالوه بر این ،با وجود تنوع منطقهای
و محلی در ایران ،برنامهریزیها و سیاستگذاریهای توسعه بهشدت تمرکزگرا بوده و به همین سبب از ظرفیتهای
موجود در سطح محلی در سیاستگذاریها و برنامهریزیها بهرهبرداری مناسب به عمل نیامده است.

مبانینظری 
رقابتپذیری بهطور اجتنابناپذیری مرتبط با مفهوم رقابت است که ظرفیت کلی افراد ،شرکتها ،دانشگاهها ،مدارس،
اقتصاد ،یا مناطقی که در رقابت ملی یا بینالمللی توانایی بهرهوری از آن را دارند نشان میدهد (گابور و همکاران.)2012 ،
رقابتپذیری به توانایی یک ملت جهت استفادة مؤثر از منابع طبیعی ،انسانی ،یا مادی خود اشاره میکند (باومن و وینزار،
 .)2016از نظر سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ،رقابتپذیری به معنای توانایی یک کشور در تولید کاال و خدمات
برای ارائه در بازارهای بینالمللی و بهطور همزمان حفظ و ارتقای سطح درآمد شهروندان در بلندمدت است (سائز و پریانز،
 )2015رقابت اقتصادی بین شهرها به شهرهای تجاری قرن شانزدهم برمیگردد .شهرهای خاصی مانند نیویورک،
فیالدلفیا ،و بالتیمور در ایاالت متحدة امریکا ،برای گسترش دسترسی به سمت مغرب کشور رقابت کردهاند .همچنین،
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بارسلونا ،مارسل ،و جنوا برای دروازة مدیترانه و اروپاشدن با هم رقابت کردهاند .در طول قرن بیستم و آغازین قرن
بیستویکم ،کاالها بسیار استاندارد شدهاند .هزینههای حملونقل کاهش یافته ،پیشرفتهای تکنولوژیکی قیمتها را
کاهش داده ،درنتیجه رقابت بین شهرها پیچیدهتر شده است .از طرف دیگر نیز بینالمللیشدن و یکپارچهسازی بازارها
رقابت بین شهرها را نیز افزایش داده است (مجمع جهانی اقتصاد .)2014 ،نخستین مطالعة علمی درمورد رقابتپذیری
شهری به سمپوزیوم پژوهشی اقتصاد هاروارد در سال  1985برمیگردد .کتابی که درنتیجة این سمپوزیوم به چاپ رسید
به دو نکتة مهم اشاره کرد:
الف) رقابتپذیری را در سطح یک ملت تعریف کرد؛
ب) افزایش استانداردهای زندگی را نخستین شاخصهای رقابتپذیری تعریف کرد .آنچه در رقابتپذیری مهم است
بحث روحیة رقابتپذیری است.
لغتنامة آکسفورد رقابتپذیری را اصرار قوی بر برندهشدن تعریف کرده است .زمانی که برنامهریزان یا مشاوران در
زمینة رقابتپذیری بحث میکنند آنها قبول دارند که اهداف خارجی تعریفشده فعالیتهای رقابتپذیر و جهت تمام
سیاستها و منابع به سمت دستیابی به اهداف است .بنابراین ،تمایل دارند عملکرد شهرها را نسبت به دیگر شهرها
بسنجند که این امر باعث بهوجودآمدن سیستم رتبهبندی در بین شهرها میشود .یکی از مسائل و چالشهای مهمی که
به دنبال جهانیشدن کشورهای مختلف با آن مواجهاند رشد شهرنشینی و شهرگرایی و پیدایش کالنشهرهای پُرجمعیت
است .تجمع ثروت ،نیروی انسانی ماهر ،و دانش و فناوری در کالنشهرها آنها را از قدرت و تسلط بیشتری در روابط
سلسلهمراتبی با دیگر شهرها برخوردار کرده و درنتیجه موجب تشدید نابرابری فضایی در میان آنها شده است.
رقابتپذیری کالنشهرها به توانایی مقصد برای جذب عوامل اجتماعی -اقتصادی یا به عبارتی حفظ موقعیت خود و
بهبود آن در طول زمان اشاره میکند.
مطابق ایدة اتحادیة اروپا ( )1999مفهوم رقابتپذیری مربوط به توانایی شرکتها ،صنایع ،مناطق ،ملتها ،و مناطق
فراملی برای تولید بهمنظور انتقال به رقابتپذیری بینالمللی ،درآمد نسبی باال ،و سطح اشتغال است .عوامل مختلفی در
رقابتپذیری شهری از بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی ازجمله سرمایة انسانی ،فناوری ،پایداری ،نوآوری ،و رشد
اقتصادی دخیلاند (پنگ و ژانگزین .)2011 ،با سرعتگرفتن رشد شهرگرایی ،ضروری است رقابتپذیری شهر را بهمنظور
توسعة اجتماعی و اقتصادی بهبود بخشید .امروزه ،این آگاهی بهدست آمده است که مناطق ممکن است رقابتپذیری خود
را بر اساس بخشهای مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،و زیستمحیطی قرار دهند .شهرهای بارسلونا ،تورنتو،
برلین ،بیلبائو ،گالسکو ،دنور ،و پترزبورگ نمونههایی از ادعای فوقاند .این شهرها در زمینة گردشگری سعی در
رقابتپذیری دارند .کشورهای امریکا ،انگلیس ،فرانسه ،و استرالیا از جمله کشورهایی هستند که در زمینة جذب دانشجو
رقابتپذیری دارند .تیلور بر آن است که مبانی تئوریک رقابتپذیری به اشکال متفاوت روابط میانشهری برمیگردد.
بدینصورت که تئوری اولیه برای تبیین روابط بین شهری تئوری «مکان مرکزی» است که بهتدریج به مدل «سیستم
شهری ملی» بسط و گسترش یافته است و شکل نهایی تئوری سلسلهمراتب شهری ملی نیز تحت عنوان «رقابتپذیری
بینشهری» ارائه شده است .تیلور ( )2006همچنین اشاره میکند که شکل اصالحشدة تئوری رقابت بینشهری به دنبال
مطالعات فریدمن در مقیاس جهانی به تئوری سلسلهمراتبی شهرهای جهانی منجر شد و باالخره توافق برای رقابت
بهوسیلة کار اثرگذار ساسن ( )2001روی شهرهای جهانی قدرت بیشتری یافت (تیلور .)2 :2012 ،تئوریهای بعدی
رقابتپذیری را نتیجة جهانیشدن معاصر میدانند .در این دیدگاه شهرها دارای روابط بینالمللیاند؛ بهطوریکه امروزه
هیچ نقطة شهری در جهان نمی تواند فقط به حفظ جایگاه و نقش سنتی خود در سلسلهمراتب شهری تکیه نماید ،زیرا
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سایر شهرها در یک ساختار شبکهای با اتخاذ استراتژیهای پیشرفته و بهکارگرفتن ابزارهای جدید با یکدیگر در رقابت
بوده تا جایگاه خود را ارتقا دهند و بر رقبا غلبه نمایند (الهی151 :2014 ،؛ سینگال و همکاران.)2013 ،
پذیریوتوسعةمنطقهای 


رقابت
مفهوم «منطقه» از واژة التین « »Regionناشی شده است که به معنای هدایت است .این واژه همچنین از فعل التین
« »Regoناشی شده که به معنای ادارهکردن یا حکومتکردن است .متعاقباً ،مفهوم منطقه اغلب برای مشخصکردن
«مرز» یا معینکردن فضای یک «استان» بهکار میرفته است .بهزعم پژوهشگران پیشگام منطقهگرایی« ،منطقه»
میتواند مناسبترین سطح اقدام برای حل مشکالت کالن در توسعة شهرها باشد (فارل و همکاران .)22 :2005 ،رقابت
سرمایهداری جهانی از یک طرف با نیاز تنظیم سیاسی و مدیریت از طرف دیگر است .مدیریت جهانیسازی در سطح
منطقهای بسیار آسانتر است .همچنین ،همگرایی اجتماعی و ارزشی احتماالً در این مقیاس بیشتر است و مشکالت
سیاسی حکمروایی ورای دولت احتماالً بیشتر قابل ادارهکردن است (فارل و همکاران .)42 :2005 ،بسیاری از روشها و
مباحث اصلی در این زمینه تأکید زیادی بر قلمرو ،عملکرد ،و ادارة امور در مطالعه و تعریف مناطق داشتهاند .در علوم
سیاسی و اقتصادی ،مناطق بهعنوان «از پیش معینشده» درنظر گرفته میشوند و همچنین با توجه به مطالعات تعریف
میشوند و بهعنوان چارچوبهای سیاست مبنای خاص و اداری /نهادی مشاهده میشوند.
پورتر ( )73 :1990برای نخستین بار در دهة  1990میالدی نظریة مزایای رقابتی را ،که تا پیش از آن فقط در سطح
اقتصاد خرد (واحد بنگاهها) مطرح بود ،در سطح مکان (مقیاس کشور و بعدها سایر مقیاسهای جغرافیایی) مطرح کرد و
باعث جلبتوجه مجدد تصمیمسازان توسعة منطقهای و جغرافیدانان اقتصادی به موضوع مکان ،که پیشتر در جریان
جهانیسازی به ورطة فراموشی سپرده شده بود ،گشت؛ با این باور که باوجوداینکه در ایجاد رقابتپذیری آنچه درون
بنگاهها اتفاق میافتد حائز اهمیت است ،محیطهای کسبوکار بیرونی نیز به همان اندازه ایفاگر نقشاند (پورتر1998 ،
الف) .طرح این دیدگاه نظری ،که بهویژه مورد اقبال سیاستگذاران توسعة منطقهای قرار گرفت و بهعنوان یک هدف
کالن سیاستگذاری توسط کمیسیون اروپایی و دولتهای ملی سراسر اروپا و امریکای شمالی و بسیاری از کشورهای
درحالتوسعه پذیرفته شد (باریستو )304 :2005 ،سبب تغییر جهت سیاستهای جدید اقتصادی به جای تمرکز بر
بخشهای اقتصادی و شرکتهای بزرگ بهسوی عوامل ایجادکنندة مزایای رقابتی شرکتها ،یعنی مکان ،شد (لنگیل،
 .)20 :2009از دهة  1982میالدی ،سازمانهای بینالمللی مختلفی بر روی توسعة مفهوم رقابتپذیری سرزمینی
پرداختهاند که از جملة آنها میتوان به گزارش کمیسیون ریاست جمهوری ایاالت متحده در زمان ریگان در خصوص
تعریف رقابتپذیری ملی (کمیسیون رقابتپذیری رئیسجمهوری امریکا )1984 ،اشاره کرد .برخی مفاهیم ،ویژگیها ،یا
تعاریف ارائهشده برای رقابتپذیری سرزمینی ،ملی ،و شهریـ با توجه به آنکه این مفاهیم بهصورت اساسی دربارة
رقابتپذیری اقتصادی است بهوسیلة موفقیت اقتصادی سنجیده میشود (پارکینسون و بادی2004 ،؛ کرسل و سینگ،
)2012ـ رقابتپذیری بهعنوان مجموعهای از نمادها ،سیاستها ،و عواملی است که سطح بهرهوری ملی را تعریف میکند.
سطح بهرهوری ملی سطح شکوفایی را ،که یک اقتصاد میتواند به آن دست یابد ،تعیین میکند .سطح بهرهوری همچنین
نرخ بازگشت سرمایهگذاری در یک اقتصاد را مشخص میکند که خود پیشران اصلی نرخ رشد آن است .به عبارتدیگر،
اقتصادی رقابتیتر است که احتماالً رشد سریعتری در طول زمان دارد (مجمع جهانی اقتصاد .)2013 ،رقابت منطقهای
پدیدهای است که بین واحدهای سرزمینی (دولتها ،مناطق ،یا شهرها) بهمنظور کسب بیشترین منافع (بهویژه اقتصادی و
همچنین توسعهای و اجتماعی) برای واحد سرزمینی برنده رخ میدهد (کاپیتسینیس و متاکساس.)2013 ،
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در فرایند رقابت و توسعة شهرها ،رقابتپذیری شهری به مقایسة توانایی یک شهر در ارتقای مزیتهای اقتصادی
بیرونی و کارایی سازمانی درونی  ...برای جذب و کنترل و تبدیل منابع و همچنین بهکارگرفتن و غلبه بر بازار و درنتیجه
خلق ثروت بیشتر به روشی سریعتر و بهتر و فراهمکردن رفاه کافی برای شهروندانش میپردازد (نی.)2012 ،
همانگونهکه مشاهده میشود ،در این سنجهها بیشتر بر فضای کسبوکار و خصوصیات نسبی آن تأکید میشود .در این
مقاله از تعریف ارائهشده توسط نی ( )2012برای رقابتپذیری شهری و از تعریف ارائهشده توسط مجمع جهانی اقتصاد
( )2013برای رقابتپذیری ملی بهره گرفته میشود .نظریة اقتصاد جغرافیایی نوین نشان میدهد که ،همگام با رشد درآمد
ملی ،نابرابریهای منطقهای به سبب صرفههای ناشی از مقیاس افزایش مییابد .از این رو ،ارتباط مثبتی بین نابرابری
منطقهای و سرعت رشد اقتصادی وجود دارد (مورا .)2008 ،تعریفی که توسط نی برای رقابتپذیری ارائه شده است بر
نسبیبودن این مفهوم ،رشد ،و خلق ثروت بیشتر ،بهرهگیری از روشهای مؤثرتر ،و رفاه شهروندان تأکید دارد (نی،
.)2012
با توجه به جهانیشدن اقتصاد ،شهرها هم در کنار مشارکت با یکدیگر در تجارت جهانی و تقسیم کار به رقابت با
یکدیگر در زمینة جذب نیروی کار ،مؤسسههای مهم تولیدی ،خدماتی ،و مالی و همچنین منابع مهم تولید و ارائة خدمات
نیز میپردازند .عالوه بر اینها ،شهرها به بهبود عوامل محیطی ،کاهش هزینههای تولیدی و نوآوری فناورانه بهمنظور
ارتقای عملکرد در فعالیتهای تولیدی و خدماتی مؤسسههای مستقر در آن شهرها میپردازند .در این میان نیز ،مؤسسهها
به حداکثرسازی سود و درنتیجه خلق ارزش و ساکنان به حداکثر ساختن مطلوبیت و رفاه عالقهمندند (نی.)2012 ،
میتوان به گزارشهایی تحت عنوان رقابتپذیری جهانی ،که توسط مجمع جهانی اقتصاد با محوریت اقتصاد تدوین
میشود ،اشاره کرد .این مؤسسه شاخص رقابتپذیری جهانی را به سه زیرشاخصـ الزامهای اساسی ،باالبرندههای
کارایی ،و عوامل پختگی و نوآوریـ تقسیم کرده است (مجمع جهانی اقتصاد:)2013 ،
ـ زیرشاخة الزامهای اساسی شامل نشانگرهای نمادها ،زیرساختها ،محیط اقتصاد کالن ،سالمتی ،و تحصیالت
ابتدایی؛
ـ زیرشاخة باالبرنده های کارایی شامل نشانگرهای آموزش و تحصیالت تکمیلی و عالی ،کارایی بازار کاال ،کارایی
بازار نیروی کار ،توسعة بازار مالی ،آمادگی فناورانه ،و اندازة بازار؛
ـ زیرشاخة عوامل پختگی و نوآوری شامل نشانگرهای پختگی کسبوکار و نوآوری.
از آنجا که شهرها یکی از بنیادیترین نهادهای یک ملت -دولت را تشکیل میدهند ،با توجه به مبانی و
استداللهای بیانشده برای هریک از دو مفهوم فوقالذکر ،انتظار میرود رقابتپذیری شهری بتواند بر رقابتپذیری ملی
تأثیر مثبت و معناداری داشته باشد .بنابراین ،به دنبال اثبات فرضیة تأثیر رقابتپذیری شهری بر رقابتپذیری ملی
کشورها در سطح جهانی هستیم.
مطالعاتی که در دهههای اخیر در زمینة روند نابرابریهای منطقهای انجام گرفته است رویکردی ارائه میکند با نام
«رویکرد بینابینی» .نظریهپردازان این رویکرد بر آناند که رابطة رشد اقتصاد ملی و نابرابری منطقهای در طول زمان
بستگی به سطح توسعة مناطق دارد .به این ترتیب که در برخی مناطق رابطة رشد و نابرابری رابطهای مثبت ،اما در برخی
مناطق این رابطه منفی است .از سوی دیگر ،افرادی چون جانیکاز و ری و آرتالریس و پتراکوس ( )2014بر آناند که باید
نابرابری منطقهای را به دو دسته تقسیم کرد :نابرابری بین مناطق و نابرابری درون مناطق .ممکن است نابرابری در سطح
ایالتها و استانهای یک کشور روندی کاهشی را نشان دهد؛ درحالیکه در زیر مناطق این نابرابری افزایشی باشد
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(غفاری فرد .)24 :1397 ،بنابراین ،محرکهای رقابتپذیری هستة کالنشهری از طریق برنامههای توسعة منطقهای
میتواند به توسعة متوازن و رفع این چالش بینجامد.
معبندیتحقیقاتپیشین 
جدول.1بررسیوج 
نگارنده/نگارندگان 

سال 

پتراکوس

2009

هبیتات (سازمان جهانی
اسکان بشر)

2010

برونچین و همکاران

2012

سینگال و همکاران

2013

بالسترا و آرودا

2012

سینگال و همکاران

2013

سائز

2015

جیمز سیم مای

2016

پوروانتی و جینووا

2017

شریفزادگان و ندایی
طوسی

1394

خضرایی شوالیفر و
کرکهآبادی

1397

نتایج 
 12عامل بر افزایش نابرابریهای منطقهای تأثیرگذار است :صرفههای ناشـی از تجمـع ،صـرفههـای ناشـی از مقیـاس ،ویژگـی
جغرافیایی مطلوب ،یکپارچگی ،سرمایة انسانی ،اندازة بازار ،تنوع فعالیتها ،ساختار اقتصادی ،ساختار سیاسی ،سیاستهای بخشی،
سطح توسعة مناطق و حد آستانة فعالیتهای اقتصادی
توان رقابتپذیری شهری را ترکیبی از عوامل مختلف میداند که ازجملة آنها میتوان به کیفیت زندگی ،سخنگـویی حکومـت،
زیرساختها ،منابع انسانی ،پویایی اقتصاد محلی ،و هزینة معامالت تجاری اشاره کرد.
مفاهیم رقابت شهری و منطقهای با هم رابطه نزدیکی دارند .هیچ شهری ،مخصوصاً از یک کشور کوچک ،نمیتواند مستقل باشد
و آن بهعنوان بخشی مرکب از یک سیستم شهری ،منطقهای ،ملی ،اقتصادی ،و اجتماعی سلسلهمراتب بزرگتر عمل میکند.
بر همکاری بازسازی فضای کسبوکار و استراتژی ترویج رقابت شهری تأکید شده است.
از راهکارهای مهم در تعیین توان رقابتپذیری شناسایی عواملی است از قبیل دانش ،نوآوری ،خالقیت ،هویت متمایز یک شهر و
نام تجاری آن (برندینگ شهری).
به ارزیابی رقابتپذیری شهری در شهرهای انگلستان و به بررسی دو مؤلفة کسبوکار و نوسازی شهری پرداختهاند و بـرای ایـن
دو مؤلفه چهار شاخص شامل سیاست عمومی ،منابع ،محیط عملیاتی ،و حکمروایی یکپارچه را تبیین کردهاند.
فاکتورهایی را که برای عملکرد اقتصادی شهرها ضروریاند از قبیل حملونقل ،سالمت ،تحصیالت ابتدایی و راهنمـایی پوشـش
میدهد .بُعد بهرهوری شامل فاکتورهایی است که یک اقتصاد شهری توسعهیافتهتر و متمایز مانند فعالیت اقتصـادی ،نیـروی کـار
بازار ،و سرمایة انسانی با تحصیالت عالی را توصیف میکند .بُعد نوآوری فاکتورهایی را که دانش و فناوری اطالعات و ارتباطـات
را تولید میکنند پوشش میدهد.
بهرغم اهمیت اقتصاد در رقابتپذیری شهری ،ادبیات اخیر رقابتپذیری رویکـرد اقتصـادمحور را بـه چـالش کشـیده و بـهسـوی
رویکردی متعادلـ که اقتصاد شهری ،توسعة زیستمحیطی ،و اجتماعی را (در سایة خالقیـت و نـوآوری و شـناخت فرصـتهـا)
منعکس میکندـ تغییر جهت داده است.
شهرها همکاران واقعی در زمینة توسعة اقتصادی کشورها هستند؛ زیرا بزرگترین فعالیتهای مربوط به درآمد ملـی را بـر عهـده
دارند .با توجه به این واقعیت ،یک شهر رقابتی میتواند مقصد سرمایة متحرک ،تولیدکنندگان مدرن ،استعدادهای برتـر ،فنـاوری،
گردشگران ،رویدادها ،و شهروندان با درآمد باال باشد.
فعالیتهای دانشی فرهنگی از طریق میل به خوشهایشدن مؤثرترین پیشران در دستیابی به رقابتپـذیری منطقـهای در ایـران
بهشمار میروند.
تحلیل شاخصهای رقابتپذیری حاکی از تفاوت قابلمالحظه در ماهیت پتانسیلهایی است که کـالنشـهرهای موردمطالعـه بـا
اتکا به آنها وارد این عرصه شدهاند .بنابراین ،بهمنظور دستیابی به یک موقعیت رقابتی پایدار ،تهران و دیگر کالنشهرها باید با
تقویت بُعد نوآوری و اتکا بر استراتژیهای دانشمحور به تجدیدنظر در الگوی فعلی رقابتی خود بپردازند.

توسعةمنطقهای

اهمیتتوسعة

رقابتپذیریکالنشهردرتوسعةمنطقهای

اشاعةفناوریاطالعاتوارتباطاتبرتوسعة

حفظارزشهایفرهنگی

گسترشکارکردهاوفعالیتهایفرامنطقهای
منطقهای 

مدلمفهومینقشکالنشهردرتوسعة

شکل.1

بنابراین فرضیات پژوهش بدینصورت تنظیم شده است:
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ـ رقابتپذیری کالنشهر بر توسعة منطقهای ایران تأثیر معناداری دارد.
ـ رقابتپذیری کالنشهر تهران از طریق مؤلفة حفظ ارزشهای فرهنگی بر توسعة منطقهای تأثیر معناداری دارد.
ـ رقابتپذیری کالنشهر تهران از طریق مؤلفة گسترش کارکردها و فعالیتهای فرامنطقهای بر توسعة منطقهای
تأثیر معناداری دارد.
ـ رقابتپذیری کالنشهر تهران از طریق مؤلفة اشاعة فناوری اطالعات و ارتباطات بر توسعة منطقهای تأثیر
معناداری دارد.

روشپژوهش 
جامعة آماری پژوهش حاضر اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه متخصص در زمینة توسعة شهری و منطقهایاند .در
این تحقیق ،با توجه به متجانسبودن جامعة آماری ،از روش نمونهگیری تصادفی ساده ،به دلیل اینکه اعضای جامعة
آماری یک شانس معین و برابر برای انتخابشدن بهعنوان آزمودنی دارند ،استفاده شده است (سکاران.)300 :1388 ،
اندازة جامعة آماری  85نفر و طبق فرمول جدول مورگان حجم نمونة آماری  70نفر تعیین شده است .برای گردآوری
اطالعات به شکل اسنادی از کتابها ،مقاالت معتبر و مرتبط اعم از فارسی و انگلیسی و برای جمعآوری دادهها و
اطالعات الزم از پرسشنامة کتبی استفاده شده است .پرسشنامة تحقیق حاضر محققساخته حاوی  25سؤال و بر اساس
طیف پنجمرحلهای ارزشگذاری شده است .اعتبار محتوای پرسشنامههای مورداستفاده در پژوهش حاضر را استادان
محترم راهنما و مشاور و پنج نفر از صاحبنظران و متخصصان تأیید کردهاند و از نظر آنان ابزار سنجش و اندازهگیری
پژوهش از اعتبار الزم برخوردار است.
نامةمحققساخته 

.گویههایپرسش

جدول2
ارزشهای فرهنگی حاکم بر کالنشهر تهران با جذابیتی که دارند باعث تشویق شهروندان به انجامدادن کارهای پویا و سازنده (تحکیم اقتصاد شهری خلّلق) میشوند.
شهروندان تهرانی دارای مجموعهای از ارزشهای فرهنگی مشترکی هستند که آنان را دربارة نحوة تعامل و نیل به اهداف متقابل جامعه منسجم میکند.
تصمیمات مدیران شهری در خصوص تعیین ارزشهای فرهنگی کالنشهر تهران عمدتاً بر اساس نیازهای شهروندان گرفته میشود.
نهادهای فرهنگی تهران فاقد مهارتهای الزم برای انجامدادن مؤثر وظایف خود در جهت اشاعة ارزشهای فرهنگی به جامعة شهریاند.
ارزشهای حاکم بر کالنشهر تهران باعث جذب و تشویق شهروندان به انجامدادن کارهای فرهنگی و اشاعة آن میشود.
تعیین ارزشهای فرهنگی و اشاعة آنها در میان شهروندان بر اساس فرضیات و برداشتهای شخصی مدیران شهری است.
کلیة مدیران شهری از تغییرات و تحوالت بهروز تهران در خصوص ترویج ارزشهای فرهنگی و کارکردهای آن آگاهی کامل روشنی دارند.
شهروندان و مدیران شهری ایمان دارند که در کارهای جمعی و فعالیتهای فرهنگی تعاون و همکاری بر رقابت شهری موثر است.
در کالنشهر تهران بانک اطالعاتی در زمینة خدمات فرهنگی انجامشده در سنوات گذشته وجود دارد.
حضور شهروندان در فعالیتها و خدمات فرهنگی مدیران کالنشهر تهران را در تصمیمگیری درخصوص توسعة منطقهای تشویق میکند.
خدمات شهری ارائهشده در کالنشهر تهران شهروندان را به شرکت در کارکردهای منطقهای تشویق میکند.
همة مدیران از کارکردها و اولویتهای منطقهای کالنشهر تهران آگاهاند و آنها را بهدرستی درک میکنند.
مدیران قادر به توسعه و گسترش کارکردها و فعالیتهای منطقهای متناسب با نیازهای شهرونداناند.
اطالعات در خصوص فعالیتهای منطقهای انجامشده در کالنشهر دیگر برای همة شهروندان قابلدسترسی است.
شرایط فضای واحد منطقهای کالنشهر تهران بهگونهای است که شهروندان را به تسهیم اطالعات و فعالیتهای منطقهای در کالنشهر تهران تشویق میکند.
زمانی که شهروندان با خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات موجود در کالنشهر تهران دچار مشکل میشوند مدیران سریعاً به رفع اشکال میپردازند.
مدیران شهری بر این باورند که آنها میتوانند از طریق بهکارگیری دانش فناوری اطالعات و ارتباطات در فعالیتهای منطقهای محیط بالفصل تهران اثر بگذارند.
از ارتباطات باز در جامعة شهری تهران برای بیان آزادانة آرای شهروندان حمایت میشود.
به پیشنهادها و دیدگاههای شهروندان در خصوص ارائة راهکارهایی جهت ارتقای جایگاه توسعة شهری اهمیت داده میشود.
کالنشهر تهران از طریق ارتباطات باز ،بهروز بودن ،و ارتباط نزدیک با کالنشهرهای جهانی به حرکت در مسیر توسعه میپردازد.
کالنشهر تهران از طریق خدمات الکترونیکی و فناوری میتواند درخواستها و آرای شهروندان را دریافت و بررسی کند.
تأمین نیازهای شهری و منطقهای کالنشهر تهران و رفع مشکالت آنان از طریق فناوری اطالعات از اولویتهای مدیران شهری است.
شهروندان و مدیران شهری در مقابل هر نوع تغییر و تحول ضروری در خصوص خدمات شهر الکترونیک حداکثر انعطاف و سازگاری را از خود نشان میدهند.
شهروندان و مدیران شهری کالنشهر تهران بهراحتی میتوانند از طریق خدمات شهر الکترونیک اطالعات موردنیاز خود را دریافت کنند.
تصمیمات مدیران شهری تهران در خصوص توسعة کارکردها و زیرساختهای فناوری اطالعات به علم و فناوری روز مبتنی بر نظرسنجی شهروندان است.

درتوسعةمنطقهای261  ...

کالنشهری
نقشرقابتپذیری 

تبیین

افتهها 
بحثوی 
در این بخش به مراحل آماری و تحلیل یافتههای پژوهش پرداخته میشود.
تحلیلعاملیتأییدیمرتبةاول 















توسعةمنطقهایدرحالتاستاندارد 

کالنشهرتهرانو
شکل.2مدلمفهومنقش 


توسعةمنطقهایدرحالتمعناداری 

کالنشهرتهرانو
شکل.3مدلمفهومنقش 
توسعةمنطقهای 

کالنشهرتهرانو
هایپرسشنامةمفهومنقش 


.رابطةبینمؤلفه
جدول3
مؤلفهها 

کالنشهر تهران و حفظ
ارزشهای فرهنگی
کالنشهر تهران و
فعالیتهای فرامنطقهای
کالنشهر تهران و اشاعه
فناوری اطالعات و ارتباطات

میزان رابطه
T-Value

میزان رابطه
T-Value

میزان رابطه
T-Value

کالنشهرتهرانوحفظ


کالنشهرتهرانو


کالنشهرتهرانواشاعة


ارزشهایفرهنگی 


فعالیتهایفرهنگی

0/74
8/64

فناوریاطالعاتوارتباطات 
0/68
7/74
0/82
13/42
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مالک معناداری  ±1/96است
بر اساس جدول  ،3رابطة همة مؤلفهها با هم معنادار است.
تحلیلعاملیتأییدیمرحلةدوم 
در این بخش ،رابطة هر سه مؤلفه با مفهوم کالنشهر تهران و توسعة منطقهایبررسی میشود.
توسعةمنطقهای 

هابامفهومکالنشهرتهرانو


.روابطمؤلفه
جدول4
T-Value

نتیجه 

) (F1کالنشهر تهران و حفظ ارزشهای فرهنگی

0/79

0/62

4/03

تأیید رابطه

) (F2کالنشهر تهران و فعالیتهای فرامنطقهای

0/94

0/88

5/35

تأیید رابطه

) (F3کالنشهر تهران و اشاعة فناوری اطالعات و ارتباطات

0/87

0/76

5/16

تأیید رابطه

مؤلفههاومفهوم 


میزانرابطه  ضریبتعیین 

مالک معناداری  ±1/96است
بر اساس دادههای جدول  ،4رابطة همة مؤلفهها با مفهوم نقش کالنشهر تهران در توسعة منطقهای معنادار است .ژ






توسعةمنطقهایدرحالتاستاندارد 

کالنشهرتهراندر
شکل.4مدلمفهومنقش 


توسعةمنطقهایدرحالتمعناداری 

کالنشهرتهراندر
شکل.5مدلمفهومنقش 

درتوسعةمنطقهای263  ...

کالنشهری
نقشرقابتپذیری 

تبیین

بر اساس تحلیل اکتشافی مرحلة اول (پرسشنامة نقش کالنشهر تهران در توسعة منطقهای) نتایج نشان میدهد که
همة پیشفرضهای موردنیاز مربوط به استفاده از روش تحلیل عاملی رعایت شده است .آزمون میسر -می بر اولین
شاخص برای کفایت نمونه است .بر اساس آزمون یادشده ،میتوان میزان تعلق متغیرها به یکدیگر (علیت عاملی) و
درنتیجه مناسببودن آنها را برای تحلیل عاملی تشخیص داد و هم مناسببودن هر متغیر را بهتنهایی مشخص کرد .با
توجه به اینکه مقدار آن برابر با  0/79است ،قضاوت دربارة آن در حد عالی گزارش میشود .در آزمون کرویات بارتلت،
فرض همبستگی بین سؤاالت بررسی میشود .با توجه به مقدار مجذور گای و سطح معناداری ( P<0/01و)X2=756/80
نتیجه گرفته میشود که بین سؤاالت همبستگی وجود دارد .از این رو ،ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز
است .
از ارزیابی پایایی عاملهای استخراجی پرسشنامة نقش کالنشهر تهران در توسعة منطقهای مشخص میشود که
پایایی مؤلفهها و پرسشنامة نقش کالنشهر تهران در توسعة منطقهای در حد قابلقبول است.
بر اساس تحلیل اکتشافی مرحلة دوم (پرسشنامة نقش کالنشهر تهران در توسعة منطقهای) ،در این مرحله هر سه
مؤلفة پرسشنامة نقش کالنشهر تهران در توسعة منطقهای بررسی میشود .بر اساس آزمون میسر -می بر و اولین و با
توجه به اینکه مقدار آن برابر با  0/72است ،قضاوت دربارة آن در حد خوب گزارش میشود.
2

با توجه به مقدار مجذور گای و سطح معناداری آزمون کرویات بارتلت ( P<0/01و )X =62/15نتیجه گرفته میشود
که بین عاملها همبستگی وجود دارد .و مالحظه میشود که همة مؤلفهها با نقش کالنشهر تهران در توسعة منطقهای
دارای همبستگی قابلقبولاند.
در تحلیل عاملی تأییدی مرحلة دوم رابطة هر سه مؤلفه با مفهوم نقش کالنشهر تهران در توسعة منطقهای بررسی
میشود .بر اساس دادههای موردبررسی ،رابطة همة مؤلفهها با مفهوم نقش کالنشهر تهران در توسعة منطقهای معنادار
است.
در آزمون خوبی برازش (نیکویی) تناسب مجموعه دادههای مدل کلی مفهوم نقش کالنشهر تهران در توسعة
منطقهای بررسی میشود که از ده شاخص ذکرشده برای آزمون خوبی برازش یک شاخص نامناسب بود و نُه شاخص
مناسب تأیید شد .بنابراین ،مدل کلی مفهوم نقش کالنشهر تهران در توسعة منطقهای از لحاظ شاخصهای برازش
مناسب است.
درتوسعةمنطقهای 

نقشکالنشهرتهران

آزمونخوبی(نیکویی)برازشمدلکلیمفهوم
در آزمون خوبی برازش ،تناسب مجموعه دادههای مدل کلی مفهوم نقش کالنشهر تهران در توسعة منطقهای بررسی
میشود و شاخصهای آن عبارتاند از:
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توسعةمنطقهای 

کالنشهرتهراندر
تناسبمجموعهدادههایمفهومنقش 

جدول.5
شاخص 
نسبت  x2به df

مالک 
زیر 3
زیر 0/08
باالی 0/90
باالی 0/90

دستآمده 


مقداربه
1/45
0/081
0/91
0/90

نتیجه 
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

NFI

باالی 0/90

0/91

تأیید

NNFI

باالی 0/90

0/93

تأیید

CFI

باالی 0/90

0/90

تأیید

IFI

باالی 0/90

0/90

تأیید

RFI

باالی 0/90

0/89

تأیید

PNFI

باالی 0/90

0/71

عدم تأیید

RMSEA
GFI
AGFI

در ادامه به بخشی از یافتهها و نتایج تحلیل استنباطی تحقیق فوق پرداخته میشود.

نتیجهگیری 

این پژوهش با هدف مطالعة نقش رقابتپذیری کالنشهر تهران در توسعة منطقهای انجام گرفته است .در ابتدا پس از
تشریح مسئلة پژوهش به بیان پیشینة پژوهش و نظریات حول محور رقابتپذیری کالنشهرها پرداخته شد .نتایج حاصل
از این پژوهش بر اساس تحلیل اکتشافی مرحلة اول (پرسشنامة نقش رقابتپذیری کالنشهر تهران در توسعة
منطقهای) نتایج نشان میدهد که همة پیشفرضهای موردنیاز مربوط به استفاده از روش تحلیل عاملی رعایت شده
است .آزمون میسر -می بر و اولین شاخص برای کفایت نمونه است .بر اساس آزمون یادشده ،میتوان میزان تعلق
متغیرها به یکدیگر (علیت عاملی) و درنتیجه مناسببودن آنها را برای تحلیل عاملی تشخیص داد و هم مناسببودن هر
متغیر را بهتنهایی مشخص کرد .با توجه به اینکه مقدار آن برابر با  0/79است ،قضاوت دربارة آن در حد عالی گزارش
میشود.
در آزمون کرویات بارتلت ،فرض همبستگی بین سؤاالت بررسی شد .با توجه به مقدار مجذور گای و سطح معناداری
( P<0/01و )X2=756/80نتیجه گرفته شد که بین سؤاالت همبستگی وجود دارد .از این رو ،ادامه و استفاده از سایر
مراحل تحلیل عاملی جایز است .براساس ارزیابی پایایی عاملهای استخراجی پرسشنامة نقش رقابتپذیری کالنشهر
تهران بر توسعة منطقهای ،مشخص شد که پایایی مؤلفهها و پرسشنامة نقش رقابتپذیری کالنشهرها بر توسعة
منطقهای در حد قابلقبول است.
بر اساس تحلیل اکتشافی مرحلة دوم (پرسشنامة رقابتپذیری کالنشهرها بر توسعة منطقهای) ،هر سه مؤلفة
پرسشنامة نقش رقابتپذیری کالنشهرها بر توسعة منطقهای بررسی شد؛ بر اساس آزمون میسر -می بر و اولین
شاخص و با توجه به اینکه مقدار آن برابر با  0/72است ،قضاوت دربارة آن در حد خوب گزارش شد.
با توجه به مقدار مجذور گای و سطح معناداری آزمون کرویات بارتلت ( P<0/01و )X2=62/15نتیجه گرفته شد که
بین عاملها همبستگی وجود دارد .و مالحظه شد که همة مؤلفهها با نقش رقابتپذیری کالنشهرها بر توسعة منطقهای
دارای همبستگی قابلقبولاند.
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در تحلیل عاملی تأییدی مرحلة دوم ،رابطة هر سه مؤلفه با مفهوم نقش رقابتپذیری کالنشهرها بر توسعة منطقهای
بررسی شد .بر اساس دادههای موردبررسی ،رابطة همة مؤلفهها با نقش رقابتپذیری کالنشهرها بر توسعة منطقهای
معنادار بود.
بر اساس آزمون خوبی (نیکویی) برازش مدل کلی مفهوم نقش رقابتپذیری کالنشهرها بر توسعة منطقهای ،تناسب
مجموعه دادههای مدل کلی مفهوم نقش رقابتپذیری کالنشهرها بر توسعة منطقهای بررسی شد که از ده شاخص
ذکرشده برای آزمون خوبی برازش یک شاخص نامناسب بود و نُه شاخص از نظر تناسب تأیید شد .بنابراین ،مدل کلی
مفهوم نقش رقابتپذیری کالنشهرها بر توسعة منطقهای از لحاظ شاخصهای برازش مناسب است.
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