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چکیده
امروزه شهرهای پیشرفته برای بدست آوردن فرصتهای مناسب جهت توسعه وجذب سرمایه گذاریها ،با یکدیگر دررقابت هستتند
رقابت ازموضوعات کلیدی درتئوری های برنامه ریزی منطقهای وشهری دردوره معاصر محسوب میشود پژوهش حاضر با هتد
ارزیابی توان رقابت پذیری کالن شهر تهران به عنوان پایتخت و مقایسه آن با کتالن شتهرهایی از اهتار منطقته مهتس و استتراتژی
کشورصورت گرفته است تا ضمن تعیین موقعیت رقابتی فعلی آنها ،امکان تدوین سیاستهای رقتابتی متوترتر در آینتده فتراهس شتود
روش تحقیق دراین مقاله از نوع توصیفی –تحلیلی واستفاده ازمدلی است که  saezبرای ارزیابی توان رقابت پتذیری  951شتهر در
 62کشور اروپایی به کار برده است نتایج حاصل از تحقیق ،کسب امتیاز  13.9در تهتران را نشتان متیدهتد امتیتازی کته تقریبتا بته
کالنشهرهای طراز اول اروپا مانند لندن ،پاریس ومادریتد نزدیت
شهرهای مشهد ،تبریز و اهوازدرمقایسه با تهران و ی

استت همچنتین یت

شتیب مالیتس کاهشتی در امتیتازات کتالن

نتیجه غیر قابل انتظار در نمره زاهدان مشاهده متیگتردد تحلیتل شاصهتهای

رقابت پذیری ،حاکی از تفاوت قابل مالحظه در ماهیت پتانسیلهایی است که کالن شهرهای مورد مطالعه با اتکتا بته آنهتا وارد ایتن
عرصه شدهاند بنابراین به منظوردستیابی به ی

موقعیت رقابتی پایدار ،تهران و دیگر کالن شهرها بایستی با تقویت بعتد نتوآوری و

اتکا بر استراتژیهای دانش محوربه تجدید نظر در الگوی فعلی رقابتی صود بپردازند

واژگان کلیدی :رقابت پذیری شهری ،مدل  ،Saezمفهوم  ،Coopetitionتهران

( -4نویسنده مسئول) z.karkehabadi@yahoo.com
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مقدمه
جهانی شدن اقتصاد ،تغییرات گستردهای در ابعاد گونااگون اقتصاادی ،سیاسای ،اجتماافی ،فر نگای و ساادتاری در
شهر ای سراسر جهان ایجاد کرده است .به دنبال این تغییرات ،مدیران و سیاست گذاران شاهری نااگزیر باه تادوین
سند چشم انداز آینده و استراتژیهای توسعهی شهری گردیدهاناد .در ایان راساتا "رقابات پاذیری" ،واکان

دااص

جوامع بین المللی در احیای تفکر استراتژیک توسعه اقتصادی و اجتمافی و مچنین ارتقای جایگااه ملای و فراملای
شهر ا و کشور ا بوده است .از د ه  4331رقابت پذیری به یکی از موضوفات کلیادی در تئوریهاای برناماه ریازی
منطقهای وشهری تبدیل شده و به فنوان نیروی پیشران و محرک در صدر ا داف شهر ای جهان برای ایجااد محای
امن و جذاب وجلب سرمایه ای دادلی ودارجی قرار گرفته است(sadeghy,2015:25).

اکنون شهر ای طراز اول جهان مچون لندن ،سیدنی وسنگاپور با شنادت صحیح توان رقابت پذیری داود ورقباای
جهانی با تدوین سیاستهای دردمندانه وتغییرات آگا انه به سوی یک اقتصاد پایدار باا تکیاه بار زیرساادتهای قاوی،
حرکت کرده وبه قطب ای مهم وپیشروبرای جلب سرمایه ای جهانی تبدیل شدهاند .امروزه حتی شاهر ای کوچاک
فلیرغم وسعت و جمعیت اندک وارد فرصه رقابت شدهاند .دوشبختانه در ایران نیز موضوع ارتقا رقابات پاذیری از
بر نامه چهارم توسعه وارد ادبیات سیاست گذاری کشور شده وفالوه برآن چشم انداز بیست ساله نظاام و سیاساتهای
کلی برنامه پنجم نیز ،دارای مضامینی در ارتباط با ارتقا سطح رقابت پذیری شهری است(Ghadery,2013:357) .

ولی تنزل رتبه رقابت پذیری ایران (بر اساس آدرین گزارش رقابت پاذیری جهاانی در ساال  )7141ازرتباه  11در
سال  7146به رتبه  16در سال ( 7141در میان  491کشور مورد بررسی) Islamic Consultative Research Center,

 (2016) The Situation of Iran in the Latest Global Competitiveness Reportمدیران شهری را با چالشی مهام
مواجه سادته که لزوم مطالعه وبررسی فوامل تأثیر گذار بر فرایند رقابت پذیری را تائید مینماید .از ساوی دیگار باا
توجه به تاثیری که رقابت پذیری شهری بر رقابت پذیری ملی دارد ،به منظاور ارتقاا جایگااه رقاابتی کشاور ،کاالن
شهر ا به ویژه تهران به فنوان پایتخت و بزرگترین مکان استقرارفعالیتهای مختلف اقتصادی کشور بایستی با پاذیرش
رقابت پذیری به فنوان استراتژی اجتناب ناپذیر توسعه درجهت تقویت وگسترش تاوان رقاابتی داود اقادام نمایناد.
دوشبختانه تهران به استناد شادصهای اولیهی جهانی شادن (باه لحااس وساعت ،جمعیات ،نیرو اای متخصا
تحصیالت فالی ،حجم بودجه جاری ،تولید نادال

باا

ملی ،دطوط حمل ونقل و باال داره طراحای جاذاب شاهری)

گام ای مهمی درمسیر رقابت برداشته ،لیکن از آنجایی که شهر ا به شایوه اای بسایار پیچیاده باا یکادیگر رقابات
میکنند ،مدیریت شهری در ر کشوری بهتر است ابتدا درک صحیحی از نقاط قوت وضعف داود ورقباای جهاانی
داشته وسپس با اگا ی از فوامل تأثیر گذاربر فرایند رقابت پذیری ،استراتژی ای مناسب وپایداری تدوین نماید.
در این راستا مسئله اصلی مقاله حاضرارزیابی توان رقابت پذیری کالن شهر تهران به فنوان پایتخت و مرکاز ادایت
و اتخاذ سیاست ای اقتصادی کشور ،به دلیل نق

مهمی که در روند توسعه و رقابتپذیری ملای دوا اد داشات و

کالن شهر ای مشهد ،تبریز ،ا واز و زا دان از چهارمنطقه جغرافیایی استراتژیک کشور (به فنوان دروازه ای ارتبااط
با مناطق رقابتی مجوار) میباشد  .زیرا بکارگیری توان رقابتی سایر کالن شهر ا ،با توجه به م افزایای اای ابجااد
شده ،حتی میتواند به افزای

توان رقابتی کشورنیز منجر گردد .بدون شک شناسایی فوامل گوناگون مؤثر بر رقابات
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پذیری ،درک صحیحتری از چگونگی بهبود این فرایند درفرصه ای ملی و فراملی ایجاد دوا د نمود ،لاذا ساؤاالت
این تحقیق فبارتند از :امتیاز رقابت پذیری کالن شهر ای تهران ،مشهد ،تبریز ،ا اواز و زا ادان چقادر اسات چاه
فواملی بر رقابت پذیری این کالن شهر ا تأثیر دارد و ا داف تحقیق فبارتند از :محاسبه امتیاز رقابت پاذیری کاالن
شهر ای ایران و تعیین موقعیت رقابتی فعلی آنها ،تبیین فوامل گوناگون مؤثر بر رویکرد رقابات پاذیری ،باه منظاور
پی

بینی سیاستهای رقابتی اثربخ تر در آینده.

روش تحقیق این پژو

از نوع توصیفی – تحلیلی بوده که در بخ

شنادت ابعاد نظری با بررسی اسناد و مدارک،

اطالفات آماری الزم از کتابخانه ا ومراکز دولتی معتبر جمع آوری و سپس با استفاده ازمدل سئز4در ارزیاابی رقابات
پذیری شهری که برروی  453شهر از  76کشور اروپایی اجرا گردیده است ،امتیاز رقابت پذیری کالن شهر ای مورد
نظرمحاسبه وتحلیل شده است .فرایند پژو

صورت گرفته توس سئز بدین شرح است :در گاام اول باا توجاه باه

ما یت چند بعدی رقابت پذیری ،سئز سه بعد برای رقابت پذیری شامل -4بعد اساسی یا بنیانی-7،بعد بهره وری -9
بعد نوآوری در نظر گرفته وبرای ریک از ابعاد سه گانه نیز ،سه زیر شاد
نموده است .در گام دوم ،به منظور بررسی ارتباط شاد

مرتب با فاکتور ای فملکاردی تعیاین

ای ترکیبی با ریاک از ابعااد مارتب  ،از تکنیاک تحلیال

فاملی استفاده شده است .از آنجایی که مبنا و داده ای اولیه برای تحلیل فاملی ،میزان مبساتگی متغیر اسات ،سائز
مبستگی میان متغیر ا را براساس آزمون (( )KMOکایزر ،مایر ،اوکلین) بررسی کرده است .دومین آزمون تائیدی به
کار رفته ،آزمون "بارتلت"است که ارتباط متغیر ا را با یکدیگر نشان مید د به طاوری کاه میازان مبساتگی میاان
شاد

ای معرف با بعد اساسی  ،12674بابعد بهره وری  12111وبابعاد ناوآوری  12113بدسات آماده کاه از نظار

آماری قابل افتبار میباشند  .پس از اطمینان از نتایج این دو آزمون ،با استفاده از تحلیل مؤلفاهی اصالی ،فاواملی کاه
بهترین بازنمایی از مبستگی متقابل بین مجموفه متغیر اا را نشاان ماید ناد از روی مااتریس مبساتگی انتخااب
شدهاند .در گام سوم برای ر بعد وشاد

ای زیر مجموفهی آن بر حسب ا میت ،وزنی تعیین شده اسات و ار

شهر باتوجه به "نرخ برابری قدرت درید "به ازای ر واحد تولید ناداال

دادلای در یکای از گاروه اای توساعه

اقتصادی پایینتر ازمتوس  ،متوس و باال قرار گرفته است .سئز شهر ایی که نرخ برابری قدرت درید آنها  15درصد
میانگین اروپااست را در گروه اول 15-411 ،درصد میانگین اروپارا در گاروه دوم ومسااوی وبیشاتر از  411درصاد
میانگین نرخ برابری قدرت درید در اروپا را در گروه سوم قارار داده اسات .ودرگاام چهاارم باا اساتفاده از فرماول
پیشنهادی ( ،Nashریاضی دان قرن بیستم):
 ،وزن مربوطه در داده ای داام افماال گردیاده
است و امتیاز رقابت پذیری ر شهر از جمع داده ای موزون ر یک از ابعاد ،طبق فرمول زیر
بدساات آمااده
است .7.قابل ذکر است که به منظور بومی سازی مدل ،به جای نرخ برابری قدرت درید ،9ازنارخ ارزش سابد کااالی
1

- Saez
UCI=B sub-indicator +E sub-indicator+I sub- indicator
3
Purchasing power parity
2
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مشترک دانوار جهت تعیین سطح توسعهی اقتصادی کالن شهر ای مورد مطالعه استفاده شده است.
با توجه به آنکه پژو شهای انجام شده درموضوع رقابت پذیری در ایران تا کنون بیشتر در مقیاس کشوری و اساتانی
بوده و یا به بررسی ابزار ای رقابت پذیری پردادته است ،بنابراین مدل پبشنهادی سئز (که تقریباا باا الگاوی مجماع
جهانی اقتصاد در مطالعهی رقابت پذیری شهر ا مخوانی دارد )،و قبال نیز در مورد شهر ای ایاران اجارا نگردیاده،
میتواند از نوآوری داصی بردوردارباشد .ضمن آنکه پذیرش نتاایج حاصال از اجارای مادل ماذکور ،در مطالعاات
تکمیلی بعدی نیز برای محاسبهی نمره رقابت پذیری تمامی کالن شاهر ای کشاور کااربرد دوا اد داشات .وحتای
محاسبهی آن در بازه ای متفاوت زمانی (به فنوان مثال در دوره ای پنج ساله سرشماری فماومی نفاوس ومساکن)
میتواند ،مبنایی برای اصالح برنامه ریزی ای ای استراتژیک توساعه کشاورتلقی گاردد .و درنهایات باا توجاه باه
فضویت کالن شهر ای کشور در سازمان جهانی متروپلیس ،این نتایج به فنوان یاک مجموفاه اطالفاات اساسای و
ضروری در پورتال جامع دبیردانه کالن شهر ای کشور قابل ثبت دوا د بود.
پیشینه تحقیق
سیر تکاملی برنامه ریزی شهری در جهان شا د ظهور نظریات و بحثهای متعددی دربارهی فوامل و شرای تاثیرگذار
بر توسعه شهر ا و مچنین شنادت محرکهای رقابت پذیری در اقتصاد ای پیشرفته و در حال توساعه باوده اسات.
ر کدام ازنظریه ا ناظر بر تعدادی از فوامل تاثیرگذاربر رقابت پذیری شهری باودهاناد .بعضای از مطالعاات انجاام
شدهی جهانی در این ارتباط به شرح زیر میباشد:
پورتر ( )4335اشاره میکند که ریشه ای مفهومی رقابت پذیری ،در رقابت صانایع و شارکت اا نهفتاه اسات و باه
تاادریج بااا الگااو باارداری از آنهااا وارد مقولااهی سیاساات گااذاری ااای شااهری شااده اسااتKargharsamany ( .

 )&others,2014:126با این تفاوت که رقابت شهر ا و مناطق مانند شرکت ای تجاری و باا ادف کساب حاداکثر
بهره در قالب رواب برد--بادت نبوده بلکه با بکارگیری تکنیک ای دالقانه و جذب سارمایه اای ماالی و نیاروی
انسانی نخبه و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در قالاب روابا

بارد ا بارد صاورت مایگرفتاه اساتKarghar ( .

 )samany,2014:95رودریگو و آنتونیو ( )7147بر فوامل نامحسوس و غیرآشکار مؤثر بر فرایند رقابت پذیری اشاره
کرده و یکی از را کار ای مهم در تعیین توان رقابت پذیری را ،شناسایی فواملی از قبیل دان  ،ناوآوری ،دالقیات،
ویت متمایز یک شهر و نام تجاری آن (برندینگ شهری) میشمارند)Rodrigo&Antuniuo,2012:741( .
جیم بری و مکاران ( )7149در پژو شی به منظور ارزیابی رقابت پذیری شهری در شهر ای انگلستان به بررسی دو
مؤلفهی کسب و کار و نوسازی شهری پردادتهاند و برای این دو مؤلفه ،چهار شاد
محی فملیاتی و حکمروایی یکپارچه راتبیین نمودهاند ..سائز ( )7145شاد

شامل سیاست فمومی ،مناابع،

ای رقابت پذیری را در  453شاهر از

 76کشور اروپایی بررسی کرده و فوامل مؤثر بر رقابت پذیری را به سه گروه اساسی ،بهاره وری و ناوآوری تقسایم
کرده است .بعد اول فاکتور ایی را که برای فملکرد اقتصادی شهر ا ضروری ستند از قبیل حمل و نقال ،ساالمت،
تحصیالت ابتدایی ورا نمایی پوش

مید د .بعد بهره وری شامل فاکتور ایی است که یک اقتصااد شاهری توساعه

یافته تر و متمایز مانند فعالیت اقتصادی ،نیروی کار بازار و سرمایه انسانی با تحصیالت فالی را توصایف مایکناد .و
بعد نوآوری ،فاکتور ایی را که دان

و فناوری اطالفات و ارتباطات را تولید میکنند ،پوش

می د د .
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بیتات ( ) 7145سازمان جهانی اسکان بشر ،توان رقابت پذیری شهری را ترکیبی از فوامال مختلاف مایداناد کاه از
جمله آن ا میتوان به کیفیت زندگی ،سخنگویی حکومت ،زیر سادتها ،منابع انسانی ،پویایی اقتصاد محلی و زینهی
معااامالت تجاااری اشاااره کاارد )UNHabitat,Urban Economic magazine,2015:3( .ریچااارد ااو ()7145
شاد

ایی از قبیل رشد اقتصادی ،اشتغال ،کیفیت سرمایه انسانی ،کیفیت حکمروایی وشرای زیست محیطی را در

تعیین امتیاز رقابت پذیری شهر ا مؤثر میداند )Richard hou,2015:1841( .جیمز سایم ماای ( )7146معتقاد اسات
فلیرغم ا میت اقتصاد در رقابت پذیری شهری ،ادبیات ادیر رقابات پاذیری ،رویکارد اقتصااد محاور را باه چاال
کشیده و به سوی یک رویکرد متعادل که اقتصاد شهری ،توسعهی زیست محیطی و اجتمافی را (در سایهی دالقیات
و نوآوری و شنادت فرصتها) منعکس میکند ،تغییر جهت داده است.

برخی مطالعات صورت گرفته در زمینهی رقابت پذیری توسط پژوهشگران ایرانی شامل موارد ذیل است:
دواجویی ( )4934درمقاله تبیین را بردی رقابت پذیری شهر تهران با استفاده از تکنیک  ،swotنقااط قاوت وضاعف
رقابت پذیری در شهر تهران را بررسی کرده وبا توجه به شاد

تولید ناداال

دادلای رتباه  94جهاانی را بارای

تهران محاسبه میکند .ایشان ضمن تاکید بر پتانسیل زیر سادتی موجاود در تهاران معتقاد اسات دولات بایساتی در
کا

ریسک اقتصادی وامنیتی در کالن شهر تهران وارد فرصه شده تا توان رقابت پذیری این شهر افزای

یابد.

بصیرت ( )4934دررساله دکتری با فنوان "تاثیرات جهانی شدن بر حکمروایی کالن شهری" در چارچوبی کاه بارای
حکمروایی کالن شهری دوب پیشنهاد کرده است ،چهاار اصال نجااری شاامل -4ارتقاای ساطح رقابات پاذیری
شهری--7،نق

آفرینی در حوزه دیپلماسی شهری و حکمروایی جهانی-9،ارتقای ساطح زیسات پاذیری و فادالت

فضایی و -1حکمروایی کالن شهری دوب ویکپارچه را به منظور توفیق حکمروایی کالن شاهری در فصار جهاانی
شدن ضروری میشمارد .کارگر سامانی ( )4939در رساله دکتری با فنوان "طراحی مادل رقابات پاذیری شاهری باا
تکیه برشادصهای حکمرانی دوب شهری در بستر فرایند جهانی شدن"به بررسای و مطالعاهی حکمرانای شاهری و
رقابت پذیری در  754شهر از  411کشور جهان پردادته است .وی ضمن تأیید تفااوت حکمرانای داوب شاهری و
رقابت پذیری در گرو های مختلف شهر ای کشور ای متفاوت ،تاأثیر معناادارحکمرانی داوب شاهری بار رقابات
پذیری شهری را اثبات نموده است .وی به دلیل امکان اندازه گیری بهتر شادصهای اقتصادی نسابت باه شادصاهای
فر نگی و سیاسی ،رقابت پذیری شهری را از منظراقتصادی وبر اساس مؤلفه ای مبین وضعیت اقتصادی یاک شاهر،
محاسبه نموده است .ندایی طوسی ( )4939در مقاله بر گرفته از رساله دکتری با فنوان"چاارچوب توساعهی فضاایی
رقابت پذیری منطقهای در ایران"به بررسی مؤلفه ای مختلف اثر گذار بر رقابت پذیری منطقاهای پردادتاه وپاس از
شناسایی پیشرانهای رقابت پذیری منطقهای ،مدل رقابت پذیری برازندهی مناطق استانی ایاران را ارائاه نماوده اسات.
وی فعالیتهای دانشی -فر نگی را موثرترین پیشران در دستیابی به رقابت پاذیری منطقاهای معرفای ماینمایاد و باه
منظورمحاسبه و ارزیابی توان رقابت پذیری مناطق سه دسته مؤلفه شامل واحد ای فعاالیتی ،افاراد و فضاا را باا زیار
شاده ای ر یک تعیین نموده است .صادقی ( )4931در کتاب شهر ای رقابتی در قرن  ،74رقابت پذیری شاهری را
با تاکید برشکل گیری دوشه ای فلمی و صنعتی بررسی کرده و با معرفی یک متدولوژی نو آورانه و سیستماتیک به
ارزیابی نقاط قوت و ضعف در پیشرفت رقابت پذیری دوشه ای صنعتی و مناطق شهری میپردازد .شریف زادگاان
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( ) 4931معتقد است مزمان با دگرگونی در تفکر اقتصادی و انتقال از اقتصاد مبتنی برتولید انبوه به اقتصاد مبتنای بار
دان  ،و حرکت از برنامه ریزی کل به سمت برنامه ریازی را باردی و مکاراناه ،در ساطح منااطق نیزچردشای از
تمرکز بر مزیت نسبی به سمت مزیت رقابتی ودر سالهای ادیربه سوی مزیت مکارانه تغییر صورت گرفته است کاه
م افزایی حاصل ازاین مکاری منجر به یک بازی برد – برد در شهر ا و مناطق دوا د شد .صاحرایی ( )4935باه
مطالعهی ابزار ای رقابت پذیری پردادته و دیپلماسی شهری را به فنوان استراتژی که میتواند بخشی از مناابع ماالی
مدیریت شهری را از شهروندان سایرکالن شهر ا تأمین نماید ،معرفی میکند.
نظم فر ( )4936به بررسی رقابت پذیری در شهر ای مرکزی استانهای کشاور پردادتاه وبادین منظاور باا تبیاین 71
شاد

وتعیین ضریب ا میت آنها بر اساس مدل تاپسایس ،باه ناابرابری در شاهر ای مرکازی اساتانهای کشاوردر

بردورداری از شادصهای رقابت پذیری دست یافته است .به طوری که تهران در رتبه یک ،ا واز و اصفهان در رتباه
دوم و سوم و شهر ایی مثل زا دان ،زنجان ،سمنان و کرج در رتبه ای آدر قرار گرفتهاند.
در مجموع میتوان اذفان داشت که رقابت پذیری درایران و جهان به فنوان یکی از مباحث مهم مورد توجه سیاسات
گذاران ،مدیران و برنامه ریزان شهری قرار گرفته است .لیکن با توجه به آنکه پژو شهای انجام شده به ویژه در مورد
تهران تا کنون بیشتر از منظر اقتصادی و سیاسی بوده واز سوی دیگر مادل پبشانهادی سائز قابال در ماورد شاهر ای
کشور اجرا نگردیده است ،پژو

حاضرضرورت و ا میت اجرا مییابد.

مبانی نظری :رقابت پذیری
از د هی  4331میالدی ،رقابت پذیری به یک تئوری مهم در سیاست فمومی کشور ای توسعه یافته و باه دنباال آن
به یکی از موضوفات کلیدی در تئوری ای برنامه ریزی شهری و منطقهای تبدیل شده است )sadeghy,2015:25).از
نظر سازمان مکاری ای اقتصادی و توسعه ،رقابت پذیری به معنای توانایی یاک کشاور در تولیاد کااال و دادمات
برای ارائه در بازار ای بین المللی و به طور مزمان حفظ و ارتقای سطح درآماد شاهروندان در بلناد مادت اسات.
()Saez,2015:78
تیلور معتقد است مبانی تئوریک رقابت پذیری به اشکال متفاوت رواب میان شهری بر میگردد .بادین صاورت کاه:
تئوری اولیه برای تبیین رواب بین شهری ،تئوری «مکان مرکزی» است که به تدریج به مادل «سیساتم شاهری ملای»
بس و گسترش یافته است و شکل نهایی تئوری سلسله مراتب شهری ملی نیز ،تحات فناوان «رقابات پاذیری باین
شهری» ارائه شده است .تیلور ( )7111مچنین اشاره میکند که شکل اصالح شدهی تئوری رقابات باین شاهری باه
دنبال مطالعات فرید من در مقیاس جهانی ،به تئوری سلسله مراتبی شهر ای جهانی منجار شاد )Taylor,2012:2( .و
باالدره توافق برای رقابت به وسیلهی کار اثار گاذار ساسان ( )7114روی جهاان شاهر ا ،قادرت بیشاتری یافات.
( )Taylor,2012:2تئوری ای بعدی ،رقابت پذیری را نتیجهی جهانی شدن معاصر میدانند .در ایان دیادگاه شاهر ا
دارای رواب بین المللی ستند .به طوری که امروزه یچ نقطهی شهری در جهان نمیتواند فق باه حفاظ جایگااه و
نق

سنتی دود در سلسله مراتب شهری تکیاه نمایاد چارا کاه ساایر شاهر ا در یاک ساادتار شابکهای باا اتخااذ

استراتژی ای پیشرفته و به کار گرفتن ابزار ای جدید با یکدیگر در رقابت بوده تا جایگااه داود را ارتقاا داده و بار
رقبا غلبه نمایند( .ا) Elahi,2014:15
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رویکردهای اساسی پشتیبان رقابت پذیری
با توجه به داستگاه اولیهی رقابت پذیری در بنگاه ا و شرکت ای تولیدی و سپس گسترش آن در سطح مکاان و در
مقیاس قلمرو ا و مناطق ،دو رویکرد کلی در این ارتباط قابل تشخی

است:

 .4دیدگاه کروگمن که رقابت پذیری در سطح سرزمین ا ،مناطق و شهر ا را غیر قابل پذیرش و مردود میشامارد و
معتقد است این ملت ا نیستند که با م رقابت میکنند بلکه موضوع اصلی رقابت فعالیت اای تجااری اسات کاه از
قالب مقیاس درد به اقتصاد کالن مقیاس انتقال یافته است)Camangi,2002:7( .
 .7دیدگاه مشهور پورتر که از حامیان برجستهی نق
پایدار و اثر بخ

مکان و مزایای رقابتی کشور ا در دستیابی باه رقابات پاذیری

میباشد .وی فامل اساسی و مؤثر در رقابت پذیری را ،مکان و مزایای رقابتی برتافته از آن میداند.

پورتر اشاره میکند که رقابت میان کشور ا پی

از آنکه به مزایای نسبی شهر ای آنها و دسترسی باه مناابع فیزیکای

وابسته باشد ،مستلزم ایجاد بهره وری از طریق شناسایی مزایای رقابتی است )Elahi,2014:25( .بناا بار ایان رقابات
پذیری بر اساس دیدگاه مایکل پورتر ،فرصهی رقابت میان شهر است)Dadashpour,2010:55( .
یکی دیگر از طرفداران رقابت پذیری مکان ا )2000(Malecki،در این ارتباط ماینویساد :رقابات پاذیری مکاان اا
(شهر-کشور-منطقه) به توانایی اقتصاد محلی در فرا م کردن استاندادر ای باالی زندگی برای ساکنان و یاشاهروندان
برمی گردد )Malecki,2014:2000).لینقیل ( )2009نیز بر پایه مدل پورتر معتقد است در شکل جدید رقابت ،شاهر ا
و مناطق با تمرکز بر ظرفیت دوشه ا و سیاستهای اقتصادی و اجتمافی در مقیااس ملای و منطقاهای فمال دوا ناد
کرد)Linghil,2009:15( .
آنچه از جمع بندی دیدگا های پورتر ،لینقیل و ملکی استنباط میگردد آن است که مکان و مزایای رقابتی برداسته از
آن موجد اصلی رقابت پذیری و فامل دایت کشور ا به سوی یک فضای جدید دوا اد باود .در حقیقات ا میات
مکان در رقابت پذیری از یک منبع تأمین مواد اولیه ،به فنصر حیاتی در جذب نیرو ای داال و مساتعد باه منظاور
تولید ایده و اندیشه تغییر یافته است)Nedaie tousy,2015:5( .
رقابتپذیری شهری
شهر ا به فنوان کانون اصلی تعامالت اقتصادی ،سیاسی و فر نگی و به منظور کسب جایگا ی مناسب در سطح ملی
و فراملی ناگزیر به اتخاذ استراتژیهای متنوع و نو آورانه میباشند .رقابت از استراتژیهای مشاترکی اسات کاه اماروزه
شهر ا با دف جذب سرمایه ا و منابع گوناگون با آن مواجه ستند و کالنشهر ا باه ویاژه باه فناوان مساتعدترین
کانون ا برای جذب سرمایه ای بینالمللی در ایان راساتا ا میتای مضاافف یافتاهاناد .رقابات ابتادا در موضاوفات
اقتصادی و با دف حضور شهر ا در یک نظام تبادل اقتصادی وسهم بری از بازارآغااز و بتادریج وارد فرصاه اای
سیاسی (ب ا ابزار دیپلماسی شهری) و مچنین فرصه فعالیتهای فر نگی (با ابزار برناد ساازی و باازار یاابی شاهری)
گردید )Basirat,2012:35( .از سوی دیگر رقابت در سطوح مختلف شامل سازمانها ،صنایع وسارزمینها مطارح باوده
است که شکل ادیر آن یعنی رقابت سرزمینی در مقیاس منطقهای ،ملی و یا شهری تحقق می یابدکه اتفاقاا باه افتقااد
پورتر مهمترین شکل رقابت پذیری ،رقابت درمقیاس شهر ااسات )Karghar samany,2014:2( .لوسایا سائزبه نقال
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ازلور و تورک ( )4333مفهوم رقابت پذیری شهری را به فنوان درجه و سطحی که شهر ا میتوانند کااال و دادمات
برای حضور در بازار ای گستردهتر ناحیه ای ،ملی و فراملی تولید کنند و مزمان درآماد ای واقعای آناان و کیفیات
زندگی شهروندان نیز بهبود یابد ،تعریف میکند )Saez,2015:78( .بنا بر این یک شهر (و در شکل گسترش یافتاه آن
یک کشور یا منطقه) با تکیه بر یک مجموفه از پتانسیل ای فیزیکی ،اجتمافی و زیست محیطی مانناد زیار ساادتها،
امکانات طبیعی ،سرمایه انسانی ،فعالیت ای تولیدی ،سازمان ای فمومی ،اجتمافی و دصوصی کارآمد و داال باه
فنوان یک شهر رقابت پذیر شنادته دوا د شد )Richard hou,2015:1843( .البته این یک واقعیت قابل توجه اسات
که مه شهر ا در وضعیت یکسانی رقابت نمیکنند و منابع و توانایی ای مشابه برای مقابله با رقبایشان ندارناد .ار
کشوری باید توانمندیهای بالقوه دود را به نحوی به کار گیرد که به تقویات ماوقعیت

در رقابات باا دیگار شاهر ا

بینجامد .واز آنجایی که تکیه صرف بر منابع دادلی حتی در مواردی میتواند فقب ماندگی شهر ا را به دنباال داشاته
باشد بنابراین مکاری و تعامل میان شهر ا و تبادل دان

و تکنولوژی از را برد ای دالقانهای است کاه مایتواناد

موجبات تقویت و ارتقا جایگاه شهر ا را فرا م آورد زیرا مان طوری که تورک نیز معتقد اسات ،روابا

مکاراناه

میان شهر ا از پیشرانهای رقابت پذیری در تمامی سطوح محلی ،شهری و منطقهای است)Turok,2004:1071( .
مزایای رقابتی
باز شدن در ای اقتصاد به سوی رقابت و برتری یافتن شاهر ا باه فناوان موتور اای توساعهی اقتصاادی ،مادیریت
شهری را در کشور ای مختلف با یک چال

مهم یعنی چگونگی دستیابی به مزایای رقابتی مواجه ساادته اسات .در

حقیقت گذار از دوران فوردیسم (اقتصاد مبتنی بر تولید انبوه) به پسافوردیسم (مبتنی بر اقتصااد دانا
تغییر و چرد

بنیاان) فامال

از تمرکز بر مزیت نسبی به سمت مزیت رقابتی و در سالهای ادیر نیز به سوی مزیت مکارانه بوده

است )Sharif zadaghan,2015:156( .توروک ( )7111به طور کلی به سه موضوع متفاوت باه فناوان فرصات اا و
مزیت ای رقابتی در شهر ا اشاره میکند .وی معتقد است مکان و موقعیت اقتصادی برداسته از آن مایتواناد حتای
فرایند ای اقتصادی را متأثر سادته و در نتیجه شهر ا و مناطق مو جود در مکان ایی با موقعیت دااص ،مایتوانناد
بافث رشد اقتصاد ملی شده و امتیاز رقابت پذیری را در شهر ا ارتقا د ند .مزیت رقابتی دیگری کاه تاوروک باه آن
اشاره میکند سیاست ا و د مشی ای حاکم در یک شهر یا منطقاه اسات کاه اولویات اایی را بارای بهباود زیار
ساادت ااا ،نیااروی کاار ،شاابکهی اطالفااات و دانا

تخصصاای و تقویاات رقابات میااان شااهر ا ایجااد مایکنااد.

( )Turok,2004:14و باالدره مزیت رقابتی جدیدی که توروک بدان اشاره میکند ،مزایای حاصل از رواب

مکااری

میان شهر ا با یکدیگر و با شرکت ا و بنگاه ای اقتصادی است.
عوامل مؤثر بر رقابتپذیری شهری
رقابت پذیری شهری موضوفی پیچیده و چندبعدی است لذا فواملی که بر آن تأثیر میگذارند نیز برحسب نوع تفکار
غالب ،فرآیند حاکمیت ،مقیاس و اندازه شهر ،مقیاس فعالیت ای اقتصادی ،منابع طبیعی و جمعیات شاهر ا متفااوت
دوا ند بود .لیجینگ مینویسد( :براساس پژو

ای تجربی ادیر بر روی رقابتپذیری که باه وسایله مؤسساات و

نهاد ای مربوطه و محققان در اروپا و ایااالت متحاده (F.J Green, 2007- W.Hejazi and Tang, 2006- Ihara, R.
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) 2008صورت گرفته ،شاد

ای فمده مؤثر بر رقابتپذیری به طور دالصه فبارتند از :سارمایه انساانی ،سارمایه

شرکت ا ،نوآوری ،سرمایه طبیعی ،تولیدات ،سرمایه مالی و پولی و کیفیت زندگی) ( )Ligingh,2014:5ریچاارد او
نیز با افزودن فامل پایداری زیست محیطی به مجموع فوامل ارزیابی رقابت پذیری شهری تالش مایکناد از منظاری
فراتر از رویکرد اقتصاد محور که در گفتمان رقابت پذیری شهری غالب بوده است ،به این موضوع بنگرد .زیرا معتقد
است پیوند میان این دو (رقابت پذیری شهری و محی زیست پایدار) یک چشام اناداز مطلاوب نسابت باه توساعه
شهری در دورهی معاصر فرا م دوا د کرد )Richard hou,2015:1843( .دیدگاه متفاوت دیگر به جیم بری ()7149
مربوط است وی اظهار میدارد استراتژیهای کسب و کار و نوسازی شهری از مهمترین ابزار ایی ساتند کاه شاهر ا
برای غلبه بر مشکالت اقتصادی ،اجتمافی ،زیست محیطی وفیزیکی به کار گرفتهاند و بادان وسایله تواناایی رقابات
دادهاند )Jimbery,2013:214( .قورچی نیز از دیدگا های متفااوت ارائاه شاده ،فوامال تاأثیر

پذیری دود را افزای

گذار را در چند محور اساسی شامل فرایند حاکمیت ،زیرسادت ای اجتمافی و افتصادی ،کیفیت سارمایه انساانی و
محی طبیعی دسته بندی نموده است)Ghourchy,2010:162( .
لوسیا سئز ،فوامل مؤثر بر رقابت پذیری را به سه دسته کلی  -4بعد اساسی یاا بنیاانی -7 4بعاد بهارهوری - 9 7بعاد
نوآوری  9که ر یک دارای سه زیرشاده فرفی میباشند ،تقسایم کاردهاسات .بعاد اساسای ،فاکتور اایی را پوشا
می د د که برای فملکرد اقتصادی شهر ،ضروری تشخی

داده شدهاند (شاامل حمال و نقال ،ساالمت ،تحصایالت

ابتدایی و را نمایی) .بعد کارایی وبهره وری ،فاکتور ایی را پوش

مید د که یک اقتصاد شاهری توساعهیافتاهتار و

متمایزتر را (که تحصیالت فالی در آن مهم است) ،توصیف میکنند .ا میت فاکتور ای ایان بعاد باا افازای
توسعه اقتصادی ،افزای
پوش

می یابد .بعد نوآوری ،فاکتور ایی که دان

ساطح

(فناوری اطالفات و ارتباطات) را تولید میکنند،

مید د .ابعاد سه گانه فو در جای دیگری از دیدگاه پورتر نیز تحات فناوان پیشارانهای اقتصاادی ،کاارایی

ونوآوری به ترتیب درشهر ای با درآمد اقتصادی کم ،متوس و باال مطرح شده است )Linghil,2009:26( .مچناین
مجمع جهانی اقتصاد نیز در گزارشهای ساالنه دود به منظور ارزیابی توان رقابت پذیری شهر ا ابعاادی مشاابه مادل
سئز را بررسی میکند.
کالن شهر
یکی از مسائل و چالشهای مهمی که به دنبال جهانی شدن ،کشور ای مختلف با آن مواجه ستند ،رشد شهرنشینی و
شهرگرایی و پیدای

کالن شهر ای پر جمعیت است .تجمع ثروت ،نیروی انساانی ماا ر و دانا

و تکنولاوژی در

کالن شهر ا ،آن ا را از قدرت و تسل بیشتری در رواب سلسله مراتبی با دیگر شهر ا بردوردار نماوده ودر نتیجاه
موجب تشدید نا برا بری فضایی در میان آنها شده است )Rahmany,2012:125( .شورچه مینویسد (در دنیاایی کاه
 11درصد از ثروت و سرمایه اغلب کشور ا از محل رواب و مناسبات بین مادر شهر ا ،کالن شهر ا و جهان شاهر ا
بدست میآید) ( )Shourcheh,2012:13شناسایی و تحلیل توان رقابت پذیری و نق

آنها در جذب سرمایه ا ،امری

1

)- B(Basic dimension
)-E(Efficiency
3
)-I(Innovation
2
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اجتناب ناپذیر دوا د بود .اصطالح کالن شهر برای اولین بار توس ژان گوتمن برای معرفی زنجیرهی شهری شامال
شر آمریکا از بوستون تا بالتیمور به کار گرفته شد .لیکن امروزه این اصطالح به واژهای فام برای معرفای شاهر ای
بزرگ و پیچیده درسراسر جهان تبدیل شده است )rahmani,2012:23( .البته بر اساس تعریاف ساازمان ملال متحاد
شهر ایی با بی

از  1میلیون نفر جمعیت کالن شهر محسوب میشوند .دکتر شاکویی ماینویساد (در نظریاه مکاان

مرکزی ،مادر شهر به جایی گفته میشود که حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته و در سلسله مراتب شاهری بتواناد
به صورت مرکز کنترل اقتصاد جدید درآید و بر ناحیهای دارای  5تا  91میلیون نفر جمعیت مسل

شود(.

( )Shakoyi,2010:199اما از سال  4911و با تصویب شورای فالی شهرسازی و معماری کلیه شهر ای با جمعیت
باالی پانصد زار نفر م در ایران کالن شهر محسوب میشوند( .آ  )Haghpnah,2018:37بنابراین با توجه به معیاار
ارائه شده ،شهر ای مورد مطالعه در این پژو

مگی در گروه کالن شهر ای ایران قرار دارند.

موقعیت منطقه مورد مطالعه
کالنشهرتهران ،پایتخت ایران وبزرگترین شهر کشور ،بامساحتی معادل  111کیلومترمربع است ،کاه براسااس آدارین
آمار رسمی منتشرشده در سالنامه
آماری  4935سازمان فناوری اطالفات شهرداری تهران حدود  47درصد از جمعیت کال کشاور ،حادود  71درصاد
جمعیت دارای تحصیالت فالی درکشور 76،درصد تولید نادال

ملی 76 ،درصد جمعیت فعال اقتصادی کشاور43،

درصد شاغالن صنعتی ،حدود  45درصد بودجه فمرانی کشور و  71درصد بودجه جاری دولت و  11درصاد ارزش
افزوده کل کشور را به دود ادتصاص داده است .تهران بزرگترین مکان استقرار فعالیت ای مختلف اقتصادی کشور
است .به طوری که دربخ

کارگاه ای صنعتی  71درصدکارگا های کشاور و  95درصاد کارگا هاای شاهری درآن

متمرکز شده است .انتظار میرود ظرفیتها و امتیازات رقابتی موجود در این کالن شهر ،بستر مناسبی برای افزای

رتبه

رقابت پذیری شهری ایجاد نماید.
کالن شهر مشهد ،با مساحت تقریبی  3111کیلومتر مربع ،در شمال شارقی ایاران باه فناوان مرکاز اساتان دراساان
رضوی و دومین کالن شهر جهان اسالم است که وجود بارگاه امام رضا ع آنجا را به پایگاه فلاوم و معاارف دینای و
مچنین میعادگاه میلیون ا زائر از ایران و جهان تبدیل نموده است .لذا این شهر ضمن بردورداری از میراث معناوی
و جاذبه ای یک شهر مدرن ،از پتانسیل ای قابل توجهی مانناد تمرکاز واحاد ای تولیادی غاذایی ،نسااجی ،بار ،
الکترونیک ،شیمیایی ،دارویی ،سلولزی ،صنایع فلزی وغیر فلزی و صنایع دستی ،منابع معدنی و مچناین قرارگیاری
در مسیر بزرگراه آسیایی بهره مند است .از سوی دیگر ورود ساالنهی حدود  611زار زائر وگردشاگر داارجی و 6
میلیون مسافر امتیاز داصی را به لحاس انتقال ارز و سرمایه برای این کالن شهر فارا م کارده اسات .بعاالوه داوا ر
شهری مشهد با  1شهر نجف اشرف ،کراچی ،ال ور و استان سین کیانگ چین در بخا

دیپلماسای شاهری وتباادل

فر نگی به دلیل مگرایی و ویژگیهای مشترک فر نگی ،دینی ،تاریخی وجغرافیایی از دیگر مزایای رقابتی این کاالن
شهر به شمار میرود.
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نقشه Source: Authors :1

کالنشهر تبریز ،با مساحتی معادل  7461کیلومترمربع بزرگترین شهر منطقه شمال غرب کشور است که قطاب اداری،
سیاسی ،ارتباطی ،بازرگانی ،صنعتی ،فر نگی ونظامی منطقه نیز به شمار میرود .م اکنون این شهر به دلیال اساتقرار
بسیاری از کاردانجات مادر و بزرگ صنعتی و حضور  611شرکت قطعه سااز دوماین شاهر صانعتی کشاور پاس از
تهران محسوب میشود  .شهر ای استانبول ،باکو ،قازان ،غزه ،ارزروم ودجند شهر ای دوا ر دوانده تبریز میباشاند
که در بخ

دیپلماسی شهری و تبادالت فر نگی ،فلمی و نری بر پتانسیل رقابات پاذیری ایان شاهر مایافزایناد.

انتخاب این شهر به فنوان پایتخت گردشگری جهان اسالم نیز از قابلیتهای رقاابتی مهام در راساتای جاذب سارمایه
گذاری ای دارجی دوا د بود.
کالنشهر اهواز ،با مساحتی حدود  771کیلومترمربع در جنوب غربی کشور ،با وجاود کاردانجاات بازرگ صانعتی،
تاسیسات اداری وصنعتی شرکت مناطق نفت دیز جنوب وشرکت ملی حفااری ایاران باه یکای از مهمتارین مراکاز
صنعتی ایران تبدیل شده است .در واقاع اساتخراج ،تولیاد وصادور بخا

فماده محصاوالت نفات و گااز کشاور

وپاالیشگا های واسکله ای نفتی در این شهر و استان دوزستان ،موقعیت ممتازی ر ا برای ایران در داورمیاناه رقام
زده است .ا واز مچنین محور ترانزیتی بسیار مهمی است که تمام نقاط کشور را به وسیله را هاای زمینای ،ریلای و
وایی به بنادر مهم آبادان ،درمشهر ،بندر امام دمینی و ما شهر پیوند مید د .این کریدور ارتبااطی مکمال باالفعلی
است که در کنار امتیاز استخراج نفت ،امتیاز قابل افتمادی را برای رقابت پذیری این شاهر فارا م ماینمایاد .ضامنا
وجود پایانه ای مرزی منطقه که ترافیک کاال و مسافران سیاحتی وزیاارتی از کشاور ای مساایه را روناق بخشایده
است ،میتواند به فنوان مزیت رقابتی دیگر این مرکز استان به شمار رود.
کالن شهر زاهدان ،فلیرغم مساحت  55کیلومتر مربع ،به دلیل مرکزیت استانی با مرز طوالنی مشاترک باا دو کشاور
پاکستان وافغانستان و مرز ساحلی طوالنی با دریای فمان در جنوب شرقی ایران از موقعیات حسااس و اساتراتژیکی
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بردوردار است .وجود دریاچه امون ،دریای فمان ،تفتان سر به فلک کشیده و دیگر جاذبه اای طبیعای چاون گال
فشان ای منطقه در کنار موقعیت استراتژیک زا دان میتواند با جذب گردشگر و سرمایه ای در گاردش ،موجباات
تقویت امتیاز رقابت پذیری این کالن شهر را فرا م آورد .به ویژه چرد

استراتژیهای توسعه از تمرکاز بار مزایاای

نسبی شهر ا به سمت مزایای رقابتی مانند موقعیت مکانی یک شهر ،از بستر ای مناسبی به شمار مایرود کاه کاالن
شهر زا دان با اتکا بر آن ا میتواند در فرصه رقابت حضور یابد.
یافتههای تحقیق
ابتدا با نگا ی به وضعیت رقابت پذیری ایران مالحظه میشود :مطابق شاد

جهانی شدن موسسه اقتصاادی ،KOF

ایران در سال  7111در میان  477کشور جهان ،رتبه  ،445و در سال  7141در میان  414کشور جهان رتباه  467و در
سال  7147در میان  711کشور رتبه  456و در سال  7141در میان  411کشور رتبه  17را کسب نموده است .درساال
 7146نیز ایران با  3پله صعوداز میان  491کشور به رتبه  16دست یافتاه اساتIslamic Consultative Research ( .

 )Center, (2016) The Situation of Iran in the Latest Global Competitiveness Reportنتاایج حاصال از
گزارش مذکور حاکی از آن است که ایران با پذیرش استراتژی رقابت پذیری وارد این فرصه گشته ولی تا دستیابی به
یک موقعیت قابل توجه ،برنامه ریزی گستردهتری نیاز دارد.
در ادامه به منظور تحلیل توان رقابت پذیری کالن شهر ا ،با توجه به سرانه سبد کاالی داانوار ،شاهر ا طبقاه بنادی
شدهاند ;.که از مقایسه سرانه ارزش سبد کاالی دانواردر ایران ) 35563161ریال(با سرانه پنج کالن شهر مورد مطالعه
به ترتیب نسبتهای  456درصد میانگین کشاوردر ماورد تهاران ،و نسابتهای  14درصاد 11،درصاد 16 ،درصاد و 11
درصد میانگین کشور برای کالن شهر ای تیریز ،ا واز ،مشهد وزا دان حاصل میگاردد ..بناا باراین براسااس طبقاه
بندی سئز ،تهران در گروه شهر ای دارای سطح توسعه باال و کالن شهر ای تبریز ،ا واز و مشهد در گروه دوم یعنی
شهر ای با سطح متوس اقتصادی و زا دان در گروه سوم یعنی سطح پایینتر از متوس قرارمی گیرد .کاه در نقشاه
شماره دو این طبقه بندی ارائه شده است.

نقشه  :2طبقه بندی کالن شهرها براساس سطح توسعه اقتصادی Source: Authors
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پس از تعیین گروه اقتصادی کالن شهر ا ،داده ای دام جمع آوری شده در باره شاد

ا ومولفه ای مبین رقابات

پذیری شهری برای ریک از کالن شهر ا ،با افمال وزن مربوطه( ،جدول شماره یک) به تعیین نمره رقابات پاذیری
کالنشهر ای مورد مطالعه (تهران  ،3/91مشهد  ،1/93تبریز  ،1/95ا واز  1/4وزا دان  )44/49باه تفکیاک ابعااد ساه
گانه رقابت پذیری منجر گردید( .نقشه شماره  )9ضمنا فرایند محاسبه نمره رقابت پذیری ریاک از کاالن شاهرطی
جداول شماره  7 ،9،1،5،6در قسمت ضمایم ارائه گردیده است.
سائز معتقداست شهر ایی که در مرحله نخست توسعه اقتصادی قرار دارند صرفا با اتکاا باه مناابع طبیعای داود و
نیروی کار غیر ما ر به رقابت میپردازند .شادصهای این بعد اگرچه برای فملکرد اقتصاادی شاهر ضاروری ساتند
ولی ا میت آنها ،با افزای

توان رقابتی سایر رقبا وتغییر استراتژی ای آنان به ساوی رویکرد اای نوآوراناه ،کاا

مییابد .لذا بر اساس امتیازات کسب شدهی کالن شهر ا در شادصهای بعد زیربنایی مدل سائز ،مایتاوان باه درجاه
توسعهی اقتصادی واستراتژی رقابتی آنها دست یافت .بر این اساس امتیاز کالن شهر ای تهران با نمره  ،4/91مشهدبا
نمره  ،4/91تبریز بانمره  4/11وا واز با نمره  4/16درمولفاه اای بعادزیربنایی رقابات پاذیری ،حااکی از فملکارد
ضعیف کالن شهر ای مذکور در اولین و ضروریترین شاد

ای معرف فملکرد اقتصادی یک شهر برای حضاور

در فرصه رقابت پذیری است( .نقشه شماره )9

نقشه شماره  ،3نتایج رقابت پذیری کالن شهرها (درابعاد سه گانه پیشنهادی سئز) Source: Authors

این در حالی است که لندن با کسب نمره  521در بعد اساسی به فنوان کالن شهری کاه در صادر فهرسات شاهر ای
رقابت پذیر اروپا قرار دارد و اولشین با نمره  1در این بعد ،به فنوان آدرین شهر در گروه شاهر ای ضاعیف رقابات
پذیر اروپا ،مچنان امتیازات باالتری نسبت به کالن شهر ای ایران کسب نمودهاند (Saez,2015:79).بنا باراین قارار
داشتن درگروه شهر ای توسعه اقتصادی باال (مثل لندن) به معنای انکار ضرورت بردورداری از زیرسادتهای بنیاانی
برای فملکرد صحیح و معقوالنه اقتصاد شهری نمیباشد .لذا باوجود اینکه تهاران درگاروه شاهر ای بااالی توساعه
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اقتصادی قراردارد ،ناگزیر به تقویت مؤلفه ای بعد زیر بنایی به فنوان بستر اولیاهی رشاد و توساعهی تاوان رقابات
پذیری دود میباشد .اگرچه شهر ایی که در مراحل اولیهی توسعه و انتخاب اساتراتری رقابات پاذیری قارار دارناد
(مانند زا دان) نیز به منظور جذب سرمایه ای در گردش ،ناگزیر به اتکا بر مزایای نسبی رقابت پذیری دود ساتند.
اما به نظر میرسد در فصر حاضر ،با تغییر رویکرد رقبای جهانی به سوی استراتژی ای دالقانه و دانا
نتیجه کا

بنیاان و در

ا میت مؤلفه ای بعد زیربنایی (مشروط بر تقویت امتیازات ابعاد دیگر رقابت پاذیری) کاالن شاهر ای

مورد مطالعه بهتر بتوانند فملکرد دود را اصالح نمایند .اما نتیجه غیر قابال انتظاارکالن شاهر زا ادان باکساب نماره
 1253در بعد اساسی رقابت پذیری ،به نظر میرسد به دلیل وزن بیشتر این بعد در مادل سائز ،بارای شاهر ای واقاع
درگروه پایین توسعه اقتصادی است( .افزای

وزن از  127به  )125در حقیقت افزای

وزن توانمنادیهای دااص ار

شهر بدان معنا است که استراتژیهای رقابت پذیر سادتن شهر ایی با اقتصاد ای نوظهور (مثل زا ادان) لزوماا ماان
سیاستهای اتخاذ شده در شهر ای پیشرفته نیست .مانطور که رایدل نیز به نقال از پارکینساون و مکااران ()7111
اشاره میکند (ظرفیت ای محلی و دادلی شهر ا تحت فنوان "مزایای رقاابتی " مایتوانناد حتای موجباات جاذب
سرمایه ای آزاد و در گردش جهانی را فرا م کنند )Varna raydel,2000:591( ).بنا براین کالن شهر زا دان اگرچاه
بر اساس طبقه بندی اولیه (بر مبنای سرانه سبد کاالی دانوار) درگروه شهر ای بایین تار از متوسا قارار مایگیارد،
لیکن با توجه به استراتژی ای جدید رقابت پذیری شهری حتی میتواند با تکیه بر توان مندی ای داص داود (در
بعد زیر بنایی) در فرصه رقابت حضور فعال داشته باشد .در حقیقت بر اساس دیادگاه ساائز ،ایچ شاهر غیار قابال
رقابت یا به فبارتی شهر رقابت پذیر ضعیف وجود ندارد .آنچه ا میت دارد شناسایی دقیاق ظرفیتهاا وبرناماه ریازی
جهت استفاده صحیح از آنهاست.
در مرحله دوم توسعه اقتصادی فوامل پیشران رقابت پذیری فمدتا بر بعد بهره وری متمرکز میباشد .به طوری کاه
پورتر از نظریه پردازان بنام دراین حوزه نیز ،رقابت پذیری را در گرو افزای

بهره وری واحد ای فعاالیتی مایداناد.

( )Nedaie tousy,2015:17بنا براین کسب امتیازات باال (در بعد بهره وری) توس کاالن شاهر ای تهاران باا ،6/16
مشهد با  ،5/74تبریز با  5/49وا واز با  1/31که فمدتا به دلیل بهاره منادی از ارزش افازوده اای بخا

صانعت و

انرژی در این شهر است ،نشان د ندهی توان رقابتی کالن شهر ای ایران در مؤلفه ای بعد بهره وری اسات .اگرچاه
در مقایسه با امتیاز شهر ای اروپایی در این بعد ،نوز تفاوت زیادی مشا ده میشود( .به فنوان مثال اولشتین با نمره
( 123در بعد بهره وری) در پایینترین گروه شهر ای رقابت پذیر اروپا ،تقریبا دو نمره بیشتر ازتهاران کساب نماوده
است( Saez,2015:79( .لیکن از آنجایی که (رقابت پذیری پایدار ،رقابتی دوا د بود که نه فق به افزای

بهره وری

بلکه به توزیع ثروت و درآمد ناشی از بهره وری وبهبود کیفیت زندگی منجر گاردد) ( ،)Nedaie tousy,2015:11بناا
بر این امتیازات حاصل از توان رقابتی کالن شهر ای مورد مطالعه در این بعد ،در صورتی موجبات جذب سرمایه اا
و رقابت پذیر سادتن شهر ا را فرا م دوا د سادت که کیفیت زندگی شهروندان نیز بهبود یافته باشاد .اماا زا ادان
در مقایسه با چهار کالن شهر دیگر مورد مطالعه این پژو

مچنان در بعد بهره وری با امتیاز  7/17فملکرد بسایار

ضعیفی داشته است .سیاست ای ناشی از تمرکز و انباشت سرمایه وبنیان ای سیاسی واقتصادی در مرکز ودر نتیجاه
فدم توزیع فادالنه امکانات در دیگر مناطق در کسب این امتیاز بی تاثیرنبوده است.
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در سومین مرحلهی توسعه اقتصادی  ،فوامل رقابت پذیری بیشتر بر بعد نوآوری و فعالیتهاای دانا

بنیاان متمرکاز

ستند .به طوری که لینقیل ( )7113بر پایه مدل پورتر ،رقابت پذیری مبتنی بر نوآوری را به فنوان آدارین مرحلاهی
یک توسعهی رقابت پذیر پس از مراحل مبتنی بر فوامل تولید و سرمایه گذاری معرفی میکناد)Linghil,2009:26( .
لذا امروزه بیشتر مناطق بزرگ شهری ،در سایه کانون ای اصلی دان

ونوآوری ،موقعیت ای ممتازی را برای جاذب

سرمایه گذاری وایجاد فرصت ای کسب و کار بدست آوردهاند .لیکن کالن شهر ای ماورد مطالعاه درایان پاژو
حداکثر با امتیاز  4234در تهران و حداقل  4247در زا دان در مجموع بسیار ضعیف در این حوزه فمل نماودهاناد باه
طوری که با شهر ای طراز اول اروپا مانند لندن بانمره  321و منچستر با نماره  125در بعاد ناوآوری ،فاصالهی قابال
توجهی را نشان مید ند .کالن شهر ای ایران حتی از اولشتین (با نمره  )1/5در انتهای فهرست شهر ای رقابت پذیر
اروپا نیز نمره کمتری کسب نمودهاند ..در سطح کشور نیز براساس گزارش بانک مرکزی درسال  4931فق  4درصاد
تحقیق وتوسعه تأمین شده است تا آنجایی که ساهم افتباارات پژو شای نیاز در

تولید نادال

دادلی کشورازبخ

تولید نادال

دادلی فق  16.درصد بوده است .این ارقام حتی در مقایسه باا کشاور ای آسایایی مثال ژاپان باا 9

درصد ،کره جنوبی با  721درصد وسنگاپوربا  424درصدنیز ناچیز میباشاد )Zaker Salehi,2011:21( .مقایساه نماره
رقابت پذیری تهران به فنوان پایتخت کشور در ابعاد سه گانه پیشنهادی سئز با چناد شاهر اروپاایی (نماودار شاماره
یک) به روشنی ضرورت تغییر استراتژیهای رقابتی کالن شهر ای کشور را به منظورحضاور فعاال درفرصاه رقابات
ملی و جهانی تبیین مینماید .به ویژه تقویت زیرسادتهای الزم در بعد نوآوری برای دستیابی باه یاک جامعاه دانا
بنیان به فنوان ویژگی اساسی مکان ای پیشرو در کالن شهر ای کشور اجتناب ناپذیر دوا د بود.

نمودار  -1مقایسه نمره رقابت پذیری تهران در ابعاد سه گانه با چند شهر اروپایی
Source: Research Findings
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جدول شماره یک شاخصهای رقابت پذیری براساس مدل سائز وداده های کالن شهرهای تهران ،مشهد ،تبریز ،اهواز
ابعاد رقابتپذیری

شاد

ا

نتایج

مصادیق

تهران

تعداد وسایل حمل و نقل و باربری جادهای باه
 :B1حمل و نقل

ازای ر  4111نفر جمعیت
حمل و نقل بار به تن (تخلیه)

9.01

9235

46216
71491741

حمل و نقل بار به تن (بارگیری)

وزن

127

تعداد پزشکان به ازای ر  4111نفر جمعیت
الااف -بُعااد بنیااانی و
اصلی B

5239

0.03

1251

ر  4111نفر جمعیت

127

مرگ و میر ناشی از سرطان باه ازای ار 4111

(Basic
)dimension

نفر جمعیت

126

ابتدایی و را نمایی

1511143

6519191

4111411

44511915

7619919

تعداد دان آموزان در پایه را نمایی و متوساطه

51213

نساابت جمعیاات در ساان کااار واجااد شاارای

1213

تحصیالت را نمایی و متوسطه

0.64
0.66

1211

1231

1267

12171

1211

12171

126
1259
129

1271

63.44

به ازای ر  4111نفر جمعیت
 = B3تحصاااایالت

4869715
4520454

9111795

4246

1299

96413611

مرگ و میر ناشی از بیماری ای تنفسی به ازای
 = B2سالمت

مشهد

تبریز

ا واز

وزن

زا دان

11257
127

0.50

تعداد دان آموزان در پایاه ابتادایی و کمتار باه

1211
414271

ازای ر  4111نفر جمعیت

73291

61213

1254

1211

41214

496215

101.30
11213

ارزش افزوده ناشی از انرژی و صنعت
ارزش افزوده سادت و ساز
ارزش افاازوده ناشاای از تجااارت ،تاال داری و
 = E1فعالیاات ااای

حمل و نقل

اقتصادی

ارزش افااازوده اداری ،آماااوزش ،بهداشااات و
ددمات دیگر

65139291
میلیارد ریال

" 771612431

" 711511
" 411552611

15

54541264

" 474592175

"
714219

11219

نرخ اشتغال بزرگساالن  45-61سال

1237

1231

 = E2جمعیاااات در

نرخ اشتغال زنان  45-61سال

1233

جستجوی کار

نرخ اشتغال سالخوردگان  55-61سال

1215

نرخ اشتغال جوانان  45-71سال

1211

تولید نادال

دادلی به ازای ر نفربار اسااس

قدرت درید
ب -بُعد بهرهوری E
(Efficiency
)dimension

34857.807
میلیارد ریال

125

1231
12111
1241

519112599

566472471

74112967

76112571

41172413

41512146

31332143

53462164

56712691

71611291

6563247

95912161

31211

451257

31./91

1231
1231
1216
1241

1231
1233

125

1231
1233

12157

1217

12119

1214

نساابت جمعیاات در ساان کااار بااا تحصاایالت
 = E3ساااااااارمایه
انسااانی /تحصاایالت
فالی

دانشگا ی
افااراد در ساان  75-61سااال بااا تحصاایالت

1299

دانشگا ی

1294

نسبت مشاارکت  75-61سااله اا در تعلایم و

1231

1274
125

1271
1235

1279
1274
1236

1243

1271

1241

12179

1235

1235

تربیت
ارزش افزوده ناشی از کسب و کاار و دادمات
 = I1مهاارت کسااب
و کار

مالی

 61266میلیااااارد

تعداد شعبه ای مرکزی شرکت اای چنادملیتی

ریال

از بین  7111شرکت جهان که محل اصلی آنهاا

1

13962179
129

73112111

1412577

4312116

7

4

1

1

در اروپاست
میانگین ثبت ادتراع به ازای ر یک میلیون نفر
ج -بعد نوآوری I
(Innovation
)dimension

 = I2جامعااه داناا
بنیان

99/91

61/11

97/51

1/45

1271

1211

جمعیت

12191

1/141

1214

1217

سهم دانوار ا در اتصال پهن باند

1265

1214

سهم دانوار ا از دسترسی به اینترنت در دانه

4473197

سهم کل تولیاد ناداال

17/13
دادلای از تحقیاق و

توسعه

1214

129

77/91
127

1274
12113

سهم کل اشتغال فلمی و صنعتی از کل اشتغال

 = I3جامعااااااااااه
اطالفاتی

سهم دریاد بار دا

کااال و دادمات بوسایله

کاربران دصوصی از اینترنت

911911291

1291

1219

6214

دانوار

414141241

11111

1271

911456243

 99545216میلیارد

47147211

471172141

41544217

میلیارد ریال

ریال

دانوار

129

Source: Research findings
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یادآوری :وزن بعد اساسی برای زا دان  ،125بعد بهره وری  ،121و بعد نوآوری  124است.
نتیجه گیری ،پیشنهاد ودستاوردهای علمی-پژوهشی
امروزه رقابت پذیری به فنوان یک استراتژی کلیدی دردستیابی باه توساعه ،اماری اجتنااب ناپاذیر تلقای مایشاود.
رشهری که بتواند توان رقابت پذیری داودرا درمیاان شاهر ای دیگار افازای
سرمایه ا و در نتیجه افزای

د اد ،موفقیات بیشاتری درجاذب

کیفیت زندگی شاهروندان داود بدسات دوا اد آورد .از آنجاایی کاه رقابات پاذیری

فرآیندی چند بعدی است و جنبه ای مختلف زندگی مردم وفعالیت درشهر ا رامتااثر مایساازد یقیناا بهباود آن نیاز
نیازمند شناسایی فوامل چند گانه مؤثر بر این فرایند میباشد.
لذا در این پژو

به منظور ارزیابی توان رقابت پذیری ،کالن شهر تهران به فناوان مرکاز کشاور و قطاب سیاسات

گذاریهای اقتصادی و مچنین کالن شهر ای مشهد ،تبریز ،ا واز و زا دان (که بر اساس نمونه ای دفمند از چهاار
منطقه مهم واستراتژیک کشور) انتخاب و با استفاده از مدل پیشنهادی سئز (که قبال بار روی  453شاهر از  76کشاور
اروپایی اجرا شده) نمره رقابت پذیری کالن شهر ای مورد مطالعه در ابعاد سه گانه -4بعد اساسی یاا زیار بناایی -7
بعد بهره وری -9بعد نوآوری محاسبه گردید .نتایج حاصله حاکی از آن است که کاالن شاهر تهاران باا نماره ،3291
مشهد با نمره  ،1293تبریز با نمره  ،1295ا واز با نمره  124و زا دان با نمره  44249با پذیرش رقابت پذیری به فناوان
استراتژی اجتناب ناپذیر توسعه ،به این فرصه ورود نمودهاند .به طوری که حتای در یاک مقایساه ظاا ری ،نمارات
رقابت پذیری کالن شهر ای ایران ،ادتالف ناچیزی را با بردی ازکالن شهر ای طراز اول اروپا نشان مید د( .لنادن
با امتیاز  ،412113پاریس با  ،412111مادرید با  ،32111میالن با  32141و بارسلونا با امتیاز  )32646لیکن ایان مقایساه
زمانی معنادار دوا د بود که بر اساس نرخ برابری قدرت درید در این شهر ا صورت گرفته باشد .بناابراین تفااوت
ناچیز امتیازات کالن شهر ای مورد مطالعه نبایستی منجر به تصور غیرمنطقی مبنی بر توان رقابتی مشاابه درشاهر ای
مذکور باشد .به طوری که تحلیل امتیازات حاصله نشان مید د ،کالن شهر ای ایران بیشتر به مدد واتکا بر بعد بهاره
وری رقابت پذیری یعنی بردورداری از ارزش افزوده در بخشاهای صانعت ،معادن ،انارژی ونسابت بااالی نیاروی
کارجوان (به دلیل جمعیت زیاد) ویا درصد باالی نیرو ای تحصیل کارده دانشاگا ی کاه از فوامال پیشاران رقابات
پذیری در دومین مرحله توسعه اقتصادی به شمار میرود ،موفق به کسب نمرات باالی رقابات پاذیری شادهاناد .در
حقیقت مهمترین فوامل پیشران رقابت پذیری در حال حاضردر کالن شهر ای مورد مطالعه ایاران ،مؤلفاه اای بعاد
بهره وری است .این در حالی است که استراتژیهای ارتقا رقابت پذیری شهر ای با اقتصاد پیشرفته ،فمدتا متکای بار
تولید ایده ای دالقانه ،فناوری اطالفات و تحقیق و توسعه میباشد .آنچه امروزه رقبای جهانی را در صدر فهرسات
شهر ای رقابت پذیر به فنوان قطبهای اقتصادی قرار داده ،تکیه بر دان

و فعالیتهای نوآورانه ،بازار نیروی کاار ماا ر

و ددمات پیشرفته است که ضعف کالن شهر ای ایران در این بعد (با نمره میانگین  )4/5میتواند محدودیت جادی
و مهمی را برای ورود به فرصه رقابت منطقهای و جهانی ایجاد نماید .از ساوی دیگار توجاه باه نماره پاایین کاالن
شهر ای مورد مطالعه در بعد زیربنایی رقابت پذیری (با میانگین  )4/1نیز به فنوان بستراولیه تضمین کیفیات زنادگی
شهروندان ،موضوع را برد ای رقابت پذیری کالن شهر ای مورد مطالعه را پیچیدهتر میسازد.
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البته این یک واقعیت است که مه شهر ا در وضعیت یکسانی رقابت نمیکنند ،بعضی از آنها محی زیست بهتاری
برای کسب و کار نسبت به بقیه فرا م میکنند ،بردی دیگر با افزای

کیفیت نیروی انساانی داود و یاا ارتقاا ساطح

کیفیت زندگی ،فرصت ای بیشتری برای سرمایه گذاری ایجاد دوا ند نمود و باالدره معدودی از شهر ا نیز وجاود
دارند که با استر اتژیهای دان

محور وبه کمک پژو

 ،نوآوری و دالقیت در فرصه رقابت ،متمایز و برجستهتار از

دیگران فمل میکنند ( )Richard hou,2015:1841لذا روش ایی که شاهری مانناد تهاران یاا لنادن را رقابات پاذیر
میکند لزوما مان روشهایی نخوا د بود که رقابت پذیری دیگر شهر ا را بهباود دوا اد بخشاید .بناابراین مادیران
شهری بایستی ضمن شناسایی رقبا و پتانسیل ای رقابتی آنها ،به شنادت کا نون ا و فوامل پیشران رقابت پذیری در
شهر ای دود پردادته و بستر الزم جهت به کارگیری توانمندی ای بالقوه را به نحاوی فارا م آورناد کاه باه ارتقاا
موقعیت آن شهر در رقابت با دیگر شهر ا بینجامد.
بر این اساس ارتقاء توان رقابت پذیری کالن شهر ای مورد مطالعه در ایران ،نیازمند تمرکز برنامه ریزی ای توساعه
بر سه را برد مهم یعنی توجه به مزیت رقابتی "مکان" ،تدوین و حمایت از "سیاست " اای ساازگار باا ظرفیتهاای
داص ر شهر و" تعامل و مکاری" میان کالن شهر است ،در حقیقت فدم بهره منادی از "مزایاای نسابی رقابات
پذیری" در بردی ازکالن شهر ای مورد مطالعه در این پژو
مکان رقابت پذیر" (که امروزه ا میت

حتی بی

 ،میتواند با بردورداری از "مزایای رقاابتی" مانناد"

از تأمین صرف مواد اولیاه اسات) ،باه حضاور فعاالناه در فرصاه

رقابت منجر گردد .به فنوان مثال کالن شهر زا دان با بردورداری از امتیاز سهولت دسترسی به دریاای فماان وبهاره
مندی از موقعیت مکانی استراتژیک در ارتباط با کشور ای جناوب شارقی آسایا )باه فناوان یاک مزیات رقاابتی)،
میتواند نق

مهمی در ارتقا توان رقابتی دود داشته باشد.

مچنین برنامه ریزی در جهت تقویت پتانسیلهای موجود در کالن شهر تبریز به فنوان مرکز گردشگری جهان اساالم
یا دیپلماسی شهری در مشهد در ارتباط با شهر ای دوا ر دواناده ،نموناهای از تمرکاز بار دوماین را بارد رقاابتی
(سیاست ای سازگار با ظرفیتهای داص ر شهر) ا توس مدیریت شهری است .تجمع دوشاه اای نفتای در کاالن
شهر ا واز و تبدیل آن به مکانی داص با فرصتهای متنوع اشتغال برای جذب نیروی کار متخصا
چنین را بردی میتواند تلقی گردد .به ویژه آنکه دوشه ا ایده و دان
اشتراک گذاشته و حتی دان

نیاز در راساتای

جدیدی را که الزمه رقابت پذیری اسات باه

موجود را نیز بهبود میبخشند ).Taylor,2001:12( .بعالوه تجزیه و تحلیل امتیازرقابت

پذیری تهران نیز به فنوان پایتخت ملی ،که موید تمرکز قابل توجهی از زیرسادتها ،بردورداری از منابع مالی بیشاتر،
ارزش افزودهی باالی ناشی از سرمایه گذاری ا وباالدره درآمد سرانه بیشتر در این کالن شهر است ،نمونهی دیگری
از اتخاذ سیاستهای رقابتی به فنوان را برد رقابت پذیر سادتن پایتخت اا مایباشاد .مچنانکاه در صادر فهرسات
شهر ای رقابت پذیر اروپا نیز نام بردی از این پایتختها که در پرتو سیاستهای حمایت از تمرکاز ،باه مزیات رقاابتی
دست یافتهاند ،به چشم میدورد  .اما از آنجایی که مزایای حاصل از تمرکز اولیه زیر ساادتها در تهاران از یاک ساو
پتانسیل رقابتی این شهر را به سرفت افزای

داده و از سوی دیگر مانع حضاور جادی ساایر کاالن شاهر ا در ایان

فرصه گشته ،به منظور دستیابی به یک توسعه پایدار و تعادل منطقهای ،شاکل گیاری صاورت جدیادی از تعامال و
مکاری میان تهران و دیگر کالنشهر ا ی کشور به فنوان سومین را برد رقابت پذیری پایدار ،پیشنهاد مایگاردد .باا
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توجه به آنکه مکاری میان کالن شهر ا در سطح ملای و فراملای باا رقابات آنهاا مغاایرت نداشاته و حتای امکاان
 انتظار میرود م افزایای حاصال ازایان،)Bonken,2016:175( ارزشمند رقبا را نیز فرا م میکند

دسترسی به دان

 از شکل گیری کاانون اا وقطاب، ضمن ارتقا توان رقابت پذیری تهران و بهبود وضعیت دیگرکالن شهر ا،مکاری
 ماوارد زیار، بنابراین جهت دستیابی به یاک موقعیات رقابات پاذیری پایادار.ای منفرد رقابتی نیز پیشگیری نماید
:پیشنهاد میگردد
توجه به مزایای رقابتی برداسته از مکان در ر یک از کالن شهر ا-4
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