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 26کشور اروپایی به کار برده ا تس  .نتایج حاصل از تحقیق ،کسب امتیاز  73 9.در ته ناشن ار نار    م ممیدهددد .امتی هک یزا    تقریب ًاًا ًاًا به
کالنشهرهای طراز اول اروپا مانند لندن ،پاریس ومادری تسا کیدزن د  .......همچن یالم بیش کی نی م ازایتما رد یشهاک  ت نالک    

    

شهرهای مشهد ،تبریز و اهوازدرمقایسه با تهران و یک نتیجه غیر قابل انتظار در نمره زاهدان مش هدها م ممیگ در ددد .تحلی یاهصخاش ل   
رقابت پذیری ،حاکی از تفاوت قابل مالحظه در ماهیت پتانسیلهایی ا تس

که کالن شهرهای مورد مطالعه ب  دراو اهنآ هب اکتا ا ا نی     

عرصه شدهاند .بنابراین به منظوردستیابی به یک موقعیت رقابتی پایدار ،تهران و دیگر کالن شهرها بایستی با تقوی آون دعب ت و و یر
اتکا بر استراتژیهای دانش محوربه تجدید نظر در الگوی فعلی رقابتی خود بپردازند
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مقدمه
  

جهانی شدن اقتصاد ،تغییرات گستردهای در ابعاد گوناگون اقتصا رد یراتخاس و یگنهرف ،یعامتجا ،یسایس ،ید   
شهرهای سراسر جهان ایجاد کرده است .به دنبال این تغییرات ،مدیران و سیاست گذاران ش نیودت هب ریزگان یره     

ی" ،واکنششش خاص
سند چشم انداز آینده و استراتژیهای توسعهی شهری گردیدهاند .در ای تسار ن ا    "رقاب ریذپ ت یی یی
جوامع بین المللی در احیای تفکر استراتژیک توسعه اقتصادی و اجتماعی و همچنین ارتقای جایگا و یلم ه

یلمارف    

شهرها و کشورها بوده است .از دهه  0 99 1رقابت پذیری به یکی از موضوعات کلی یزیر همانرب یاهیروئت رد ید     
منطقهای وشهری تبدیل شده و به عنوان نیروی پیشران و محرک در صدر اهداف شهرهای جهان برای ایجا طیحم د   
امن و جذاب وجلب سرمایههای داخلی وخارجی قرار گرفته است(sadeghy,2015:25).

اکنون شهرهای طراز اول جهان همچون لندن ،سیدنی وسنگاپور با شناخت صحیح توان رقابت پذیری خود ورقبای
جهانی با تدوین سیاستهای خردمندانه وتغییرات آگاهانه به سوی یک اقتصاد پایدار با تکی ،یوق یاهتخاسریز رب ه     
حرکت کرده وبه قطبهای مهم وپیشروبرای جلب سرمایههای جهانی تبدیل شدهاند .امروزه حتی شهرهای کو کچ
علیرغم وسعت و جمعیت اندک وارد عرصه رقابت شدهاند .خوشبختانه در ایران نیز موضوع ارتقا رقاب ریذپ ت ی زا    
برنامه چهارم توسعه وارد ادبیات سیاست گذاری کشور شده وعالوه برآن چشم انداز بیست ساله نظا یاهتسایس و م   
کلی برنامه پنجم نیز ،دارای مضامینی در ارتباط با ارتقا سطح رقابت پذیری شهری است(Ghadery,2013:357) .

 74در

ولی تنزل رتبه رقابت پذیری ایران (بر اساس آخرین گزارش رقابت پذذذیری جها رد ین سال  )7102ازرتبه

سال  6102به رتبه  76در سال ( 7102در میان  138کشور مورد بررسی) Islamic Consultative Research Center,

 (2016) The Situation of Iran in the Latest Global Competitiveness Reportمدیران شهری را با چالشی مهم
مواجه ساخته که لزوم مطالعه وبررسی عوامل ت ثأ یر گذار بر فرایند رقابت پذیری را تائید مینماید .از سوی دیگ اب ر   
    

توجه به تاثیری که رقابت پذیری شهری بر رقابت پذیری ملی دارد ،به من نالک ،روشک یتباقر هاگیاج اقترا روظ

شهرها به ویژه تهران به عنوان پایتخت و بزرگترین مکان استقرارفعالیتهای مختلف اقتصادی کشور بایستی با پذیرش
رقابت پذیری به عنوان استراتژی اجتناب ناپذیر توسعه درجهت تقویت وگسترش توان رقا ن مادقا دوخ یتب م .دنیا     
خوشبختانه تهران به استناد شاخصهای اولیهی جهانی شدن (ب اب صصختم یاهورین ،تیعمج ،تعسو ظاحل ه

   

   

ب ش )یره
تحصیالت عالی ،حجم بودجه جاری ،تولید ناخالص ملی ،خطوط حمل ونقل و باال خ اذج یحارط هر ببب ببب
ی بس دکی اب هدیچیپ رای ی تباقر رگ      
گامهای مهمی درمسیر رقابت برداشته ،لیکن از آنجایی که شهرها به ش ششیوههای ی
میکنند ،مدیریت شهری در هر کشوری بهتر است ابتدا درک صحیحی از نقاط قوت وضعف خ یناهج یابقرو دو    
یهای مناسب وپایداری تدوین نماید.
داشته وسپس با اگاهی از عوامل ت ثأ یر گذاربر فرایند رقابت پذیری ،استراتژ 
ت و مركز ه تياد
در این راستا مسئله اصلی مقاله حاضرارزیابی توان رقابت پذیری کالن شهر تهران به عنوان پايتخ 
تو
و اتخاذ سياستهاي اقتصادي کشور ،به دلیل نقش مهمي که در روند توسعه و رقابتپذيری مل  دهاوخ ی د شا تتت تتت
کالن شهرهای مشهد ،تبریز ،اهواز و زاهدان از چهارمنطقه جغرافیایی استراتژیک کشور (به عنوان دروازههای ارتباط
با مناطق رقابتی همجوار) میباشد .زیرا بکارگیری توان رقابتی سایر کالن شهرها ،با توجه به هم افزای اجبا یاه ی ددد دددد
یتواند به افزایش توان رقابتی کشورنیز منجر گردد .بدون شک شناسایی عوامل گوناگون مؤثر بر رقابت
شده ،حتی م 

بررسی عوامل مؤثر بر رقابتپذیری شهری113 ...

پذیری ،درک صحیحتری از چگونگی بهبود این فرایند درعرصه های ملی و فراملی ایجاد خواهد نمود ،لذا س الاؤ تتت
این تحقیق عبارتند از :امتیاز رقابت پذیری کالن شهرهای تهران ،مشهد ،تبریز ،اه دهاز و زاو ا هچ ؟تسا ردقچ ن

   

عواملی بر رقابت پذیری این کالن شهرها ت ثأ یر دارد؟ و اهداف تحقیق عبارتند از :محاسبه امتیاز رقابت پذیری ک نال
شهرهای ایران و تعیین موقعیت رقابتی فعلی آنها ،تبیین عوامل گوناگون مؤثر بر رویکرد رقاب ریذپ ت ی ظنم هب  ،وووو ووووور
پیش بینی سیاستهای رقابتی اثربخشتر در آینده.
روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده که در بخش شناخت ابعاد نظری با بررسی اسناد و مدارک،

اطالعات آماری الزم از کتابخانهها ومراکز دولتی معتبر جمع آوری و سپس با استفاده ازمدل سئز1در ارزیابی رقابت

پذیری شهری که برروی  159شهر از  26کشور اروپایی اجرا گردیده است ،امتیاز رقابت پذیری کالن شهرهای مورد
نظرمحاسبه وتحلیل شده است .فرایند پژوهش صورت گرفته توسط سئز بدین شرح است :در گام اول با هب هجوت     
ماهیت چند بعدی رقابت پذیری ،سئز سه بعد برای رقابت پذیری شامل -1بعد اساسی یا بنیانی-2،بعد بهره وری -3
بعد نوآوری در نظر گرفته وبرای هریک از ابعاد سه گانه نیز ،سه زیر شاخص مرتبط با فاکتورهای عملک یعت یدر ین   
نموده است .در گام دوم ،به منظور بررسی ارتباط شاخصهای ترکیبی با هریک از ابعا لیلحت کینکت زا ،طبترم د     
ت ،س زئ
عاملی استفاده شده است .از آنجایی که مبنا و دادههای اولیه برای تحلیل عاملی ،میزان همبستگی متغیرهاست ت
همبستگی میان متغیرها را براساس آزمون (( )KMOکایزر ،مایر ،اوکلین) بررسی کرده است .دومین آزمون تائیدی به
یدهد به ط نایم یگتسبمه نازیم هک یرو      
کار رفته ،آزمون "بارتلت"است که ارتباط متغیرها را با یکدیگر نشان م 

شاخصهای معرف با بعد اساسی  ،126.0بابعد بهره وری  0.788وبابع آون د و یر   

 0.849بدس  هک هدمآ ت از رظن

  

آماری قابل اعتبار میباشند .پس از اطمینان از نتایج این دو آزمون ،با استفاده از تحلیل مؤلفهههی اص وع ،یل ا هک یلم    
بهترین بازنمایی از همبستگی متقابل بین مجموعه متغیرها را نشان م ممیدهنددد از روی ما باختنا یگتسبمه سیرت    
شدهاند .در گام سوم برای هر بعد وشاخص های زیر مجموعهی آن بر حسب اهمیت ،وزنی تعیین شده است و هر
شهر باتوجه به "نرخ برابری قدرت خرید "به ازای هر واحد تولید ناخالص داخل  یکی رد ی اا اااز گ ور هههاای توس هع

نتر ازمتوسط ،متوسط و باال قرار گرفته است .سئز شهرهایی که نرخ برابری قدرت خرید آنها  75درصد
اقتصادی پایی 
میانگین اروپااست را در گروه اول 75 -001 ،درصد میانگین اروپارا در گ زا رتشیبو یواسمو مود هور     001درصد
میانگین نرخ برابری قدرت خرید در اروپا را در گروه سوم ق لومرف زا هدافتسا اب مراهچ ماگردو .تسا هداد رار       
پیشنهادی ( ،Nashریاضی دان قرن بیستم):
 ،وزن مربوطه در دادههای خام اعما هدیدرگ ل   
است و امتیاز رقابت پذیری هر شهر از جمع دادههای موزون هر یک از ابعاد ،طبق فرمول زیر
بدس هدمآ ت     

است .2.قابل ذکر است که به منظور بومی سازی مدل ،به جای نرخ برابری قدرت خرید ،3ازنرخ ارزش س یالاک دب

1

- Saez
UCI=B sub-indicator +E sub-indicator+I sub- indicator
3
Purchasing power parity
2
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مشترک خانوار جهت تعیین سطح توسعهی اقتصادی کالن شهرهای مورد مطالعه استفاده شده است.
با توجه به آنکه پژوهشهای انجام شده درموضوع رقابت پذیری در ایران تا کنون بیشتر در مقیاس کشوری و استانی
بوده و یا به بررسی ابزارهای رقابت پذیری پرداخته است ،بنابراین مدل پبشنهادی سئز (که تقریبًاًا با جم یوگلا  مع    
جهانی اقتصاد در مطالعهی رقابت پذیری شهرها همخوانی دارد )،و قب ًالًال نیز در مورد شهرهای ایران اج ،هدیدرگن ار   
میتواند از نوآوری خاصی برخوردارباشد .ضمن آنکه پذیرش نتایج حاص رجا زا ل ا د ،روکذم لدم ی ر تاعلاطم       
تکمیلی بعدی نیز برای محاسبهی نمره رقابت پذیری تمامی کالن ش د دهاوخ دربراک روشک یاهره ا حو .تش تی      
ن)
محاسبهی آن در بازههای متفاوت زمانی (به عنوان مثال در دورههای پنج ساله سرشماری عم کسمو سوفن یمو ننن ننن
میتواند ،مبنایی برای اصالح برنامه ریزیهای های استراتژیک توسعه کش و .ددرگ یقلترو اب تیاهنرد

هب هجوت       

عضویت کالن شهرهای کشور در سازمان جهانی متروپلیس ،این نتایج به عنوان ی  تاعالطا هعومجم ک ا و یساس   
ضروری در پورتال جامع دبیرخانه کالن شهرهای کشور قابل ثبت خواهد بود.
پیشینه تحقیق
سیر تکاملی برنامه ریزی شهری در جهان شاهد ظهور نظریات و بحثهای متعددی دربارهی عوامل و شرایط تاثیرگذار
بر توسعه شهرها و همچنین شناخت محرکهای رقابت پذیری در اقتصادهای پیشرفته و در حال توس .تسا هدوب هع    
هر کدام ازنظریه ها ناظر بر تعدادی از عوامل تاثیرگذاربر رقابت پذیری شهری ب دو ه هانددد .بعض ماجنا تاعلاطم زا ی    
یباشد:
شدهی جهانی در این ارتباط به شرح زیر م 
تهاا نهفت و تسا ه
پورتر ( ) 995 1اشاره میکند که ریشههای مفهومی رقابت پذیری ،در رقابت ص و عیان ش کر ت ت
ت  اب جیرد ا درب وگل ا  یر ا اهنآ ز

دراو      

هب    

یها یی ی ش  هدش یره ا  .تس (((((( ( Kargharsamany
     مقول هه هی سیاس تت ت گذا رر ر 

 )&others,2014:126با این تفاوت که رقابت شهرها و مناطق مانند شرکتهای تجاری و با ه رثکادح بسک فد    
ی ما و یل نی ور ی ی
ی
بهره در قالب روابط برد--باخت نبوده بلکه با بکارگیری تکنیکهای خالقانه و جذب س مر اایههای ی
انسانی نخبه و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در قال تروص درب ـ درب طباور ب      

یگرفتههه اس .ت
م مم 

( Karghar

 )samany,2014:95رودریگو و آنتونیو ( )2102بر عوامل نامحسوس و غیرآشکار مؤثر بر فرایند رقابت پذیری اشاره
کرده و یکی از راهکارهای مهم در تعیین توان رقابت پذیری را ،شناسا يي عواملی از قبيل دانش ،نوآوري ،خالق ،تي
هويت متمايز يك شهر و نام تجاری آن (برندينگ شهري) م 
یشمارند)Rodrigo&Antuniuo,2012:741( .
جیم بری وهمکاران ( )3102در پژوهشی به منظور ارزیابی رقابت پذیری شهری در شهرهای انگلستان به بررسی دو
مؤلفهی کسب و کار و نوسازی شهری پرداختهاند و برای این دو مؤلفه ،چهار شاخص شامل سیاست عمومی ،منابع،
محیط عملیاتی و حکمروایی یکپارچه راتبیین نمودهاند ..سائز ( )5102شاخصهای رقابت پذیری را در  159شهر از
 26کشور اروپایی بررسی کرده و عوامل مؤثر بر رقابت پذیری را به سه گروه اساسی ،به آون و یرو هر و میسقت یر    
ت،
کرده است .بعد اول فاکتورهایی را که برای عملکرد اقتصادی شهرها ضروری هستند از قبیل حمل و نقل ،،س مال ت ت
یدهد .بعد بهره وری شامل فاکتورهایی است که یک اقتصا هعسوت یرهش د    
تحصیالت ابتدایی وراهنمایی پوشش م 
یافته تر و متمایز مانند فعالیت اقتصادی ،نیروی کار بازار و سرمایه انسانی با تحصیالت عالی را توصیف م ممیکنددد .و
یدهد.
یکنند ،پوشش م 
بعد نوآوری ،فاکتورهایی را که دانش و فناوری اطالعات و ارتباطات را تولید م 
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هبیتات ( )5102سازمان جهانی اسکان بشر ،توان رقابت پذیری شهری را ترکیبی از عوامل مختلف

یدانددد ک زا ه
م مم 

یتوان به کیفیت زندگی ،سخنگویی حکومت ،زیر ساختها ،منابع انسانی ،پویایی اقتصاد محلی و هزینهی
جمله آنها م 
معا  تالم ت  یراج ا  .درک هراش (((((((( (((( )UNHabitat,Urban Economic magazine,2015:3ریچا  وه در (((( ()5102
شاخصهایی از قبیل رشد اقتصادی ،اشتغال ،کیفیت سرمایه انسانی ،کیفیت حکمروایی وشرایط زیست محیطی را در
یداند )Richard hou,2015:1841( .جیمز سیم ما  ی ( ( )6102معتق تسا د   
تعیین امتیاز رقابت پذیری شهرها مؤثر م 
     

علیرغم اهمیت اقتصاد در رقابت پذیری شهری ،ادبیات اخیر رقابت پ شلاچ هب ار روحم داصتقا درکیور ،یریذ

کشیده و به سوی یک رویکرد متعادل که اقتصاد شهری ،توسعهی زیست محیطی و اجتماعی را (در سایهی خالقیت
یکند ،تغییر جهت داده است.
و نوآوری و شناخت فرصتها) منعکس م 

برخی مطالعات صورت گرفته در زمینهی رقابت پذیری توسط پژوهشگران ایرانی شامل موارد ذیل است:
خواجویی ( )1931درمقاله تبیین راهبردی رقابت پذیری شهر تهران با استفاده از تکنیک  ،swotنقاط ق فعضو تو   
رقابت پذیری در شهر تهران را بررسی کرده وبا توجه به شاخص تولید ناخا هبتر یلخاد صل    

 31جها رب ار ین ای   
  

تهران محاسبه میکند .ایشان ضمن تاکید بر پتانسیل زیر ساختی موج رهت رد دو ا  دقتعم ن ا رد یتسیاب تلود تس    
کاهش ریسک اقتصادی وامنیتی در کالن شهر تهران وارد عرصه شده تا توان رقابت پذیری این شهر افزایش یابد.

بصیرت ( )1931دررساله دکتری با عنوان "تاثیرات جهانی شدن بر حکمروایی کالن شهری" در چارچوبی که ب یار
حکمروایی کالن شهری خوب پیشنهاد کرده است ،چها لماش یراجنه لصا ر      -1ارتقا اقر حطس ی بب ب ببببت پ یریذ
شهری--2،نقش آفرینی در حوزه دیپلماسی شهری و حکمروایی جهانی-3،ارتقای سطح زیس ریذپ ت ی و 

تلادع    

فضایی و -4حکمروایی کالن شهری خوب ویکپارچه را به منظور توفیق حکمروایی کالن ش یناهج رصع رد یره    

شدن ضروری میشمارد .کارگر سامانی ( )3931در رساله دکتری با عنوان "طراحی مدل رقاب ریذپ ت ی اب یرهش 

تکیه برشاخصهای حکمرانی خوب شهری در بستر فرایند جهانی شدن"به بررس و ی مطالعهههی حکمران و یرهش ی

   

رقابت پذیری در  251شهر از  001کشور جهان پرداخته است .وی ضمن تأیید تفاوت حکمران و یرهش بوخ ی
رقابت پذیری در گروههای مختلف شهرهای کشورهای متفاوت ،ت ثأ یر معنا رب یرهش بوخ ینارمکحراد

تباقر      

پذیری شهری را اثبات نموده است .وی به دلیل امکان اندازه گیری بهتر شاخصهای اقتصادی نس یاهصخاش هب تب    
فرهنگی و سیاسی ،رقابت پذیری شهری را از منظراقتصادی وبر اساس مؤلفههای مبین وضعیت اقتصادی یک ش ،ره

محاسبه نموده است .ندایی طوسی ( )3931در مقاله بر گرفته از رساله دکتری با عنوان"چارچوب توسعهههی فضایی

رقابت پذیری منطقهای در ایران"به بررسی مؤلفههای مختلف اثر گذار بر رقابت پذیری منطقهههای پرداخت زا سپو ه   
شناسایی پیشرانهای رقابت پذیری منطقهای ،مدل رقابت پذیری برازندهی مناطق استانی ایران را ارائ .تسا هدومن ه    

وی فعالیتهای دانشی -فرهنگی را موثرترین پیشران در دستیابی به رقابت پ یریذ

منطقهههای معرفی م ممینمایددد و به

منظورمحاسبه و ارزیابی توان رقابت پذیری مناطق سه دسته مؤلفه شامل واحدهای فعالیتی ،اف ریز اب ار اضف و دار     
شاخههای هر یک تعیین نموده است .صادقی ( )4931در کتاب شهرهای رقابتی در قرن  ، 21رقابت پذیری شهری را
با تاکید برشکل گیری خوشههای علمی و صنعتی بررسی کرده و با معرفی یک متدولوژی نو آورانه و سیستماتیک به
ارزیابی نقاط قوت و ضعف در پیشرفت رقابت پذیری خوشههای صنعتی و مناطق شهری میپردازد .شریف زادگان
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( )4931معتقد است همزمان با دگرگونی در تفکر اقتصادی و انتقال از اقتصاد مبتنی برتولید انبوه به اقتصاد مبتنی بر
دانش ،و حرکت از برنامه ریزی کل به سمت برنامه ریزی راهب زا یشخرچزین قطانم حطس رد ،هناراکمه و یدر   

  

تمرکز بر مزیت نسبی به سمت مزیت رقابتی ودر سالهای اخیربه سوی مزیت همکارانه تغییر صورت گرفته است که
هم افزایی حاصل ازاین همکاری منجر به یک بازی برد – برد در شهرها و مناطق خواهد شد .ص یارح ی ( ( )5931به
یتواند بخشی از منا یلام عب   
مطالعهی ابزارهای رقابت پذیری پرداخته و دیپلماسی شهری را به عنوان استراتژی که م 
یکند.
مدیریت شهری را از شهروندان سایرکالن شهرها تأمین نماید ،معرفی م 
نظم فر ( )6931به بررسی رقابت پذیری در شهرهای مرکزی استانهای کشور پرداخت اب روظنم نیدبو ه نییبت       02
شاخص وتعیین ضریب اهمیت آنها بر اساس مدل تاپسیس ،ب رم یاهرهش رد یرباربان ه ککک ک کککککزی اس دروشک یاهنات ر   
برخورداری از شاخصهای رقابت پذیری دست یافته است .به طوری که تهران در رتبه یک ،اهواز و اصفهان در رتبه
دوم و سوم و شهرهایی مثل زاهدان ،زنجان ،سمنان و کرج در رتبههای آخر قرار گرفتهاند.
در مجموع میتوان اذعان داشت که رقابت پذیری درایران و جهان به عنوان یکی از مباحث مهم مورد توجه سیاست
گذاران ،مدیران و برنامه ریزان شهری قرار گرفته است .لیکن با توجه به آنکه پژوهشهای انجام شده به ویژه در مورد
تهران تا کنون بیشتر از منظر اقتصادی و سیاسی بوده واز سوی دیگر مدل پبش زئس یداهن    قب ًالًالًالًال در م رهش درو ه یا   
ییابد.
کشور اجرا نگردیده است ،پژوهش حاضرضرورت و اهمیت اجرا م 
مبانی نظری :رقابت پذیری
از دههی  0 99 1میالدی ،رقابت پذیری به یک تئوری مهم در سیاست عمومی کشورهای توسعه یافته و ب نآ لابند ه   
به یکی از موضوعات کلیدی در تئوریهای برنامه ریزی شهری و منطقهای تبدیل شده است )sadeghy,2015:25).از
نظر سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ،رقابت پذیری به معنای توانایی یک کش و الاک دیلوت رد رو تامدخ     
برای ارائه در بازارهای بین المللی و به طور همزمان حفظ و ارتقای سطح درآم م دنلب رد نادنورهش د د  ت است      .
()Saez,2015:78
یگردد .ب :هک تروص نید    
تیلور معتقد است مبانی تئوریک رقابت پذیری به اشکال متفاوت روابط میان شهری بر م 
تئوری اولیه برای تبیین روابط بین شهری ،تئوری «مکان مرکزی» است که به تدریج به م لد

ی»
«سیس لم یرهش مت ییی ییی

بسط و گسترش یافته است و شکل نهایی تئوری سلسله مراتب شهری ملی نیز ،تحت عن ناو «رقاب ریذپ ت ی نیب     
شهری» ارائه شده است .تیلور (  ) 2004همچنین اشاره میکند که شکل اصالح شدهی تئوری رقابت ب هب یرهش نی    
دنبال مطالعات فرید من در مقیاس جهانی ،به تئوری سلسله مراتبی شهرهای جهانی منجر ش  .د ( ( )Taylor,2012:2و
باالخره توافق برای رقابت به وسیلهی کار ا رث گ  نساس راذ (( (((  ) 2001روی جهان ش هره اا ،ق  یرتشیب ترد ی .تفا    
یدانند .در ای هاگدید ن    ش هره اا
( )Taylor,2012:2تئوریهای بعدی ،رقابت پذیری را نتیجهی جهانی شدن معاصر م 
دارای روابط بین المللی هستند .به طوری که امروزه هیچ نقطهی شهری در جهان نمیتواند فقط به حف و هاگیاج ظ
نقش سنتی خود در سلسله مراتب شهری تکیه نمای رچ د ا ریاس هک       ش هره اا در ی راتخاس ک    ش کب هههای با ذاختا    
استراتژیهای پیشرفته و به کار گرفتن ابزارهای جدید با یکدیگر در رقابت بوده تا جایگا  ار دوخ ه ا د اقتر ا رب و هد    
رقبا غلبه نمایند( .ا) Elahi,2014:15
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رویکردهای اساسی پشتیبان رقابت پذیری
با توجه به خاستگاه اولیهی رقابت پذیری در بنگاهها و شرکتهای تولیدی و سپس گسترش آن در سطح مکان و در
مقیاس قلمروها و مناطق ،دو رویکرد کلی در این ارتباط قابل تشخیص است:
 .1دیدگاه کروگمن که رقابت پذیری در سطح سرزمینها ،مناطق و شهرها را غیر قابل پذیرش و مردود میش رام د د و
معتقد است این ملتها نیستند که با هم رقابت میکنند بلکه موضوع اصلی رقابت فعالیتهای تجا  هک تسا یر از   
قالب مقیاس خرد به اقتصاد کالن مقیاس انتقال یافته است)Camangi,2002:7( .
 .2دیدگاه مشهور پورتر که از حامیان برجستهی نقش مکان و مزایای رقابتی کشورها در دستیابی ب یریذپ تباقر ه    
یداند.
پایدار و اثر بخش میباشد .وی عامل اساسی و مؤثر در رقابت پذیری را ،مکان و مزایای رقابتی برتافته از آن م 
ی
پورتر اشاره میکند که رقابت میان کشورها پیش از آنکه به مزایای نسبی شهرهای آنها و دسترسی به منا کیزیف عب یی یی
وابسته باشد ،مستلزم ایجاد بهره وری از طریق شناسایی مزایای رقابتی است )Elahi,2014:25( .بنا تباقر نیا رب      
پذیری بر اساس دیدگاه مایکل پورتر ،عرصهی رقابت میان شهرهاست)Dadashpour,2010:55( .
ینویسددد :رقاب ریذپ ت ی    مکانننهاا
یکی دیگر از طرفداران رقابت پذیری مکانها )2000(Malecki،در این ارتباط م مم 
(شهر-کشور-منطقه) به توانایی اقتصاد محلی در فراهم کردن استاندادرهای باالی زندگی برای ساکنان و یاشهروندان
برمی گردد )Malecki,2014:2000).لینقیل ( )2009نیز بر پایه مدل پورتر معتقد است در شکل جدید رقابت ،شهرها
و مناطق با تمرکز بر ظرفیت خوشهها و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی در مقیاس مل و ی منطقهههای عم دنهاوخ ل   
کرد)Linghil,2009:15( .
آنچه از جمع بندی دیدگاههای پورتر ،لینقیل و ملکی استنباط میگردد آن است که مکان و مزایای رقابتی برخاسته از
آن موجد اصلی رقابت پذیری و عامل هدایت کشورها به سوی یک فضای جدید خواهد ب تیمها تقیقح رد .دو    
مکان در رقابت پذیری از یک منبع تأمین مواد اولیه ،به عنصر حیاتی در جذب نیروهای خالق و مس روظنم هب دعت    
تولید ایده و اندیشه تغییر یافته است)Nedaie tousy,2015:5( .
تپذيري شهري
رقاب 
شهرها به عنوان کانون اصلی تعامالت اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و به منظور کسب جایگاهی مناسب در سطح ملی
یباشند .رقابت از استراتژیهای مشترکی اس هزورما هک ت    
و فراملی ناگزیر به اتخاذ استراتژیهای متنوع و نو آورانه م 
شهرها با هدف جذب سرمایهها و منابع گوناگون با آن مواجه هستند و كالنشهرها به وی ناونع هب هژ     مس نيرتدعت
کانونها برای جذب سرمايههاي بينالمللي در این راس تفاي فعاضم يتيمها ات هههه هههههان  ادتبا تباقر .د در تاعوضوم     
اقتصادی و با هدف حضور شهرها در یک نظام تبادل اقتصادی وسهم بری از بازارآغا دراو جیردتب و ز    عرصههههاای
سیاسی (با ابزار دیپلماسی شهری) و همچنین عرصه فعالیتهای فرهنگی (با ابزار برن و یزاس د

زاب ا بای ر ی )یرهش       

گردید )Basirat,2012:35( .از سوی دیگر رقابت در سطوح مختلف شامل سازمانها ،صنایع وسرزمینها مط هدوب حر   
است که شکل اخیر آن یعنی رقابت سرزمینی در مقیاس منطقهای ،ملی و یا شهری تحقق می یابدکه اتفاقًاًا ب داقتعا ه   
پورتر مهمترین شکل رقابت پذیری ،رقابت درمقیاس شهرهااست )Karghar samany,2014:2( .لوس لقن هبزئس ای    
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يتوانند كاال تامدخ و   
ازلور و تورک (  ) 1999مفهوم رقابت پذیری شهری را به عنوان درجه و سطحی كه شهرها م 
براي حضور در بازارهاي گستردهتر ناحيهاي ،ملي و فراملي توليد كنند و همزمان درآم انآ يعقاو ياهد ن تيفيك و      
زندگي شهروندان نیز بهبود یابد ،تعريف م 
یکند )Saez,2015:78( .بنا بر این يك شهر (و در شكل گسترش يافته آن
يك كشور يا منطقه) با تکیه بر یک مجموعه از پتانسیلهای فیزیکی ،اجتماعی و زیست محیطی مانند زی ،اهتخاس ر   
ق به
امکانات طبیعی ،سرمایه انسانی ،فعاليتهاي توليدي ،سازمانهاي عمومي ،اجتماعي و خصوصي كارآمد و خالق ق
عنوان یک شهر رقابت پذیر شناخته خواهد شد )Richard hou,2015:1843( .البته اين يك واقعيت قابل توجه است
كه همه شهرها در وضعيت كي ساني رقابت نميكنند و منابع و توانا يي هاي مشابه براي مقابله با رقبايشان ندارن ره .د   
كشوري بايد توانمندیهای بالقوه خود را به نحوی به کار گیرد که به تقوی  رد شتیعقوم ت ر اب تباق

اهرهش رگید       

یتواند عقب ماندگی شهرها را به دنبال داش هت
بینجامد .واز آنجایی که تکیه صرف بر منابع داخلی حتی در مواردی م 
یتوانددد
باشد بنابراین همکاری و تعامل میان شهرها و تبادل دانش و تکنولوژی از راهبردهای خالقانهای است که م مم 
موجبات تقویت و ارتقا جایگاه شهرها را فراهم آورد زیرا همان طوری که تورک نیز معتقد است ،رواب هناراکمه ط   
میان شهرها از پیشرانهای رقابت پذیری در تمامی سطوح محلی ،شهری و منطقهای است)Turok,2004:1071( .
مزایای رقابتی
باز شدن درهای اقتصاد به سوی رقابت و برتری یافتن شهرها ب ونع ه ان    موتورهاای توسعهههی اقتصا ریدم ،ید یت   
شهری را در کشورهای مختلف با یک چالش مهم یعنی چگونگی دستیابی به مزایای رقابتی مواجه ساخته اس رد .ت
حقیقت گذار از دوران فوردیسم (اقتصاد مبتنی بر تولید انبوه) به پسافوردیسم (مبتنی بر اقتصاد دان لماع )ناینب ش    
تغییر و چرخش از تمرکز بر مزیت نسبی به سمت مزیت رقابتی و در سالهای اخیر نیز به سوی مزیت همکارانه بوده
تهاا و
است )Sharif zadaghan,2015:156( .توروک (  ) 2004به طور کلی به سه موضوع متفاوت ب ونع ه ان    فرصت ت
یتوانددد حتی
یکند .وی معتقد است مکان و موقعیت اقتصادی برخاسته از آن م مم 
مزیتهای رقابتی در شهرها اشاره م 
فرایندهای اقتصادی را مت ثأ ر ساخته و در نتیجه شهرها و مناطق مو جود در مکانهایی با موقعیت خا ،ص

م ممیتواننددد

باعث رشد اقتصاد ملی شده و امتیاز رقابت پذیری را در شهرها ارتقا دهند .مزیت رقابتی دیگری که ت نآ هب کورو   
ی را ب ریز دوبهب یار    
تهایی ی
اشاره میکند سیاستها و خط مشیهای حاکم در یک شهر یا منطقه اس هک ت    اولویت ت
یکنددد.
ت میان ش هره اا ایجاد م مم 
ساختهاا ،نی ،راک یور    ش کب هههی اطالعا  یصصخت شناد و ت ووو وووو تقوی باقر ت تت تت
( )Turok,2004:14و باالخره مزیت رقابتی جدیدی که توروک بدان اشاره میکند ،مزایای حاصل از روابط همکاری
تها و بنگاههای اقتصادی است.
میان شهرها با یکدیگر و با شرک 
عوامل مؤثر بر رقابتپذيري شهري
رقابتپذيري شهري موضوعی پيچيده و چندبعدي است لذا عواملي كه بر آن ت ثأ یر ميگذارند نيز برحسب نوع تف رك
غالب ،فرآيند حاكميت ،مقياس و اندازه شهر ،مقياس فعاليتهاي اقتصادي ،منابع طبيعي و جمعيت ش توافتم اهره   
تو
ینویسد( :براساس پژوهشهاي تجربي اخير بر روي رقابتپذيري كه به وس هلي مؤسسات ت
خواهند بود .لیجینگ م 
نهادهاي مربوطه و محققان در اروپا و ايا هدحتم تال    (F.J Green, 2007- W.Hejazi and Tang, 2006- Ihara, R.
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) 2008صورت گرفته ،شاخصهاي عمده مؤثر بر رقابتپذيري به طور خالصه عبارتند از :س مرس ،يناسنا هيامر ا هي    
شركتها ،نوآوري ،سرمايه طبيعي ،توليدات ،سرمايه مالي و پولي و يك فيت زندگي) ( )Ligingh,2014:5ریچارد هو
یکنددد از من یرظ
نیز با افزودن عامل پایداری زیست محیطی به مجموع عوامل ارزیابی رقابت پذیری شهری تالش م 
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 محیط زیست پایدار) یک چشم ان  تبسن بولطم زاد به هعسوت      
شهری در دورهی معاصر فراهم خواهد کرد )Richard hou,2015:1843( .دیدگاه متفاوت دیگر به جیم بری ()3102
یدارد استراتژیهای کسب و کار و نوسازی شهری از مهمترین ابزارهایی هستند ک ککه ش اهره
مربوط است وی اظهار م 
برای غلبه بر مشکالت اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی وفیزیکی به کار گرفتهاند و ب ناوت هلیسو ناد ا تباقر یی     
پذیری خود را افزایش دادهاند )Jimbery,2013:214( .قورچی نیز از دیدگاههای متفاوت ارائ لماوع ،هدش ه     تأثثثیر
گذار را در چند محور اساسی شامل فرایند حاکمیت ،زیرساختهای اجتماعی و افتصادی ،کیفیت س و یناسنا هیامر
محیط طبیعی دسته بندی نموده است)Ghourchy,2010:162( .
ی -2 1بع رهب د هه هههوری - 3 2بعد
لوسیا سئز ،عوامل مؤثر بر رقابت پذیری را به سه دسته كلي  -1بعد اساسی یا بنیانی ی
يباشند ،تقس درك مي هه هههاس سا دعب .ت اس ششوپ ار يياهروتكاف ،ی      
نوآوري  3كه هر يك داراي سه زيرشاخه فرعي م 
ميدهد كه براي عملكرد اقتصادي شهر ،ضروري تشخيص داده شدهاند (شامل حم  ،تمالس ،لقن و ل ت تاليصح     
ابتدا يي و راهنما يي ) .بعد کارایی وبهره وری ،فاكتورها يي را پوشش ميدهد كه يك اقتصاد شهري توسعهههيافتهههت و ر
متمايزتر را (كه تحصيالت عالي در آن مهم است) ،توصيف ميكنند .اهميت فاكتورهاي اين بع  اب د ا حطس شيازف     
يكنند،
توسعه اقتصادي ،افزايش مييابد .بعد نوآوري ،فاكتورها يي كه دانش (فناوري اطالعات و ارتباطات) را توليد م 
پوشش ميدهد .ابعاد سه گانه فوق در جای دیگری از دیدگاه پورتر نیز تحت عن رشیپ ناو ا یداصتقا یاهن  ،،،، ،،،کاراایی
ونوآوری به ترتیب درشهرهای با درآمد اقتصادی کم ،متوسط و باال مطرح شده است )Linghil,2009:26( .همچن نی
مجمع جهانی اقتصاد نیز در گزارشهای ساالنه خود به منظور ارزیابی توان رقابت پذیری شهرها ابعادی مشا لدم هب   
یکند.
سئز را بررسی م 
کالن شهر
یکی از مسائل و چالشهای مهمی که به دنبال جهانی شدن ،کشورهای مختلف با آن مواجه هستند ،رشد شهرنشینی و
شهرگرایی و پیدایش کالن شهرهای پر جمعیت است .تجمع ثروت ،نیروی انسا و رهام ین

رد یژولونکت و شناد

  

کالن شهرها ،آنها را از قدرت و تسلط بیشتری در روابط سلسله مراتبی با دیگر شهرها برخوردار نم هجیتن ردو هدو   
ینویسد (در دنیایی هک    
موجب تشدید نا برا بری فضایی در میان آنها شده است )Rahmany,2012:125( .شورچه م 
 80درصد از ثروت و سرمایه اغلب کشورها از محل روابط و مناسبات بین مادر شهرها ،کالن شهرها و جهان شهرها
یآید) ( )Shourcheh,2012:13شناسایی و تحلیل توان رقابت پذیری و نقش آنها در جذب سرمایهها ،امری
بدست م 
1

)- B(Basic dimension
)-E(Efficiency
3
)-I(Innovation
2
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اجتناب ناپذیر خواهد بود .اصطالح کالن شهر برای اولین بار توسط ژان گوتمن برای معرفی زنجیرهی شهری شمال
شرق آمریکا از بوستون تا بالتیمور به کار گرفته شد .لیکن امروزه این اصطالح به واژهای عام برای معرف رهش ی ه یا   
بزرگ و پیچیده درسراسر جهان تبدیل شده است )rahmani,2012:23( .البته بر اساس تعری دحتم للم نامزاس ف     
ینویسددد (در نظری ناکم ه   
یشوند .دکتر شکویی م مم 
شهرهایی با بیش از  8میلیون نفر جمعیت کالن شهر محسوب م 
یشود که حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته و در سلسله مراتب شهری بتواند
مرکزی ،مادر شهر به جایی گفته م 
به صورت مرکز کنترل اقتصاد جدید درآید و بر ناحیهای دارای  5تا  30میلیون نفر جمعیت مسلط شود(.

( )Shakoyi,2010:199اما از سال  88 31و با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کلیه شهرهای با جمعیت
یشوند( .آ  )Haghpnah,2018:37بنابراین با توجه به معیار
باالی پانصد هزار نفر هم در ایران کالن شهر محسوب م 
ارائه شده ،شهرهای مورد مطالعه در این پژوهش همگی در گروه کالن شهرهای ایران قرار دارند.
موقعیت منطقه مورد مطالعه
کالنشهرتهران ،پايتخت ایران وبزرگترین شهر کشور ،بامساحتی معادل  700کیلومترمربع است ،که براسا نيرخآ س   
آمار رسمي منتشرشده در سالنامه
آماری  5931سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران حدود  12درصد از جمعيت ،روشك لك    ح دود

 24درصددد

جمعيت داراي تحصيالت عالي دركشور 26 ،درصد توليد ناخالص ملي 26 ،درصد جمعیت فعال اقتصادی کش رو 19 ،،
درصد شاغالن صنعتی ،حدود  51درصد بودجه عمراني كشور و  28درصد بودجه جاري دولت و  70درصددد ارزش
تهاي مختلف اقتصادي كشور
افزوده کل کشور را به خود اختصاص داده است .تهران بزرگترين مكان استقرار فعالي 
است .به طوری که دربخش کارگاههای صنعتی  28درصدکارگاههای کش و رو

 35درصددد کارگاهها نآرد یرهش ی   

یرود ظرفیتها و امتیازات رقابتی موجود در این کالن شهر ،بستر مناسبی برای افزایش رتبه
متمرکز شده است .انتظار م 
رقابت پذیری شهری ایجاد نماید.
کالن شهر مشهد ،با مساحت تقریبی  9000کیلومتر مربع ،در شمال ش ریا یقر ا اونع هب ن ن ناسارخ ناتسا زکرم         
رضوی و دومین کالن شهر جهان اسالم است که وجود بارگاه امام رضا ع آنجا را به پایگاه علوم و معا و ینید فر
همچنین میعادگاه میلیونها زائر از ایران و جهان تبدیل نموده است .لذا این شهر ضمن برخورداری از میراث معنوی
و جاذبههای یک شهر مدرن ،از پتانسیلهای قابل توجهی مانند تمرک دیلوت یاهدحاو ز ی قرب ،یجاسن ،ییاذغ        ،
الکترونیک ،شیمیایی ،دارویی ،سلولزی ،صنایع فلزی وغیر فلزی و صنایع دستی ،منابع معدنی و همچن یریگرارق نی   
در مسیر بزرگراه آسیایی بهره مند است .از سوی دیگر ورود ساالنهی حدود  6 00هزار زائر وگردش و یجراخ رگ

6

میلیون مسافر امتیاز خاصی را به لحاظ انتقال ارز و سرمایه برای این کالن شهر ف خ هوالعب .تسا هدرک مهار و رها      
شهری مشهد با  4شهر نجف اشرف ،کراچی ،الهور و استان سین کیانگ چین در بخ لدابتو یرهش یساملپید ش     
فرهنگی به دلیل همگرایی و ویژگیهای مشترک فرهنگی ،دینی ،تاریخی وجغرافیایی از دیگر مزایای رقابتی این ک نال
یرود.
شهر به شمار م 
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نقشه Source: Authors :1

کالنشهر تبریز ،با مساحتی معادل  2167کیلومترمربع بزرگترین شهر منطقه شمال غرب کشور است که قط ،یرادا ب
یرود .هم اکنون این شهر به دلی ارقتسا ل ر   
سیاسی ،ارتباطی ،بازرگانی ،صنعتی ،فرهنگی ونظامی منطقه نیز به شمار م 
بسیاری از کارخانجات مادر و بزرگ صنعتی و حضور  600شرکت قطعه ساز دوم زا سپ روشک یتعنص رهش نی   

  

یباشند
یشود .شهرهای استانبول ،باکو ،قازان ،غزه ،ارزروم وخجند شهرهای خواهر خوانده تبریز م 
تهران محسوب م 
یافزاینددد.
که در بخش دیپلماسی شهری و تبادالت فرهنگی ،علمی و هنری بر پتانسیل رقاب ریذپ ت ی رهش نیا       م مم 
انتخاب این شهر به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسالم نیز از قابلیتهای رقا  رد مهم یتب ر هیامرس بذج یاتسا      
یهای خارجی خواهد بود.
گذار 
کالنشهر اهواز ،با مساحتی حدود  0 22کیلومترمربع در جنوب غربی کشور ،با وج ،یتعنص گرزب تاجناخراک دو     
تاسیسات اداری وصنعتی شرکت مناطق نفت خیز جنوب وشرکت ملی حفا ریا یر ا م نیرتمهم زا یکی هب ن ر زکا       
صنعتی ایران تبدیل شده است .در واق دصو دیلوت ،جارختسا ع و شخب ر دمع

هههههه ههههههه محص و تفن تالو

روشک زاگ     

وپاالیشگاههای واسکله های نفتی در این شهر و استان خوزستان ،موقعیت ممتازی ر ا برای ایران در خاورمیانه رقم
زده است .اهواز همچنین محور ترانزیتی بسیار مهمی است که تمام نقاط کشور را به وسیله راههای زمین و یلیر ،ی
یدهد .این کریدور ارتبا عفلاب لمکم یط لی    
هوایی به بنادر مهم آبادان ،خرمشهر ،بندر امام خمینی و ماهشهر پیوند م 
ینمای یید .ض نم ًاًاًاًا
است که در کنار امتیاز استخراج نفت ،امتیاز قابل اعتمادی را برای رقابت پذیری این ش رف ره ا مه    م مم 
وجود پایانههای مرزی منطقه که ترافیک کاال و مسافران سیاحتی وزیارتی از کش هدیشخب قنور ار هیاسمه یاهرو     
یتواند به عنوان مزیت رقابتی دیگر این مرکز استان به شمار رود.
است ،م 
کالن شهر زاهدان ،علیرغم مساحت  55کیلومتر مربع ،به دلیل مرکزیت استانی با مرز طوالنی مشترک با روشک ود    
پاکستان وافغانستان و مرز ساحلی طوالنی با دریای عمان در جنوب شرقی ایران از موقعیت حسا تسا و س رر ررراتژیکی
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برخوردار است .وجود دریاچه هامون ،دریای عمان ،تفتان سر به فلک کشیده و دیگر جاذبههاای طبیع لگ نوچ ی    
یتواند با جذب گردشگر و سرمایههای در گردش ،موجبات
فشان های منطقه در کنار موقعیت استراتژیک زاهدان م 
تقویت امتیاز رقابت پذیری این کالن شهر را فراهم آورد .به ویژه چرخش استراتژیهای توسعه از تمرک یازم رب ز ای    
یرود ک نالک ه   
نسبی شهرها به سمت مزایای رقابتی مانند موقعیت مکانی یک شهر ،از بسترهای مناسبی به شمار م مم 
یتواند در عرصه رقابت حضور یابد.
شهر زاهدان با اتکا بر آنها م 
یافتههای تحقیق
یشود :مطابق شاخص جهاني شدن موسسه اقتصادي ،KOF
ابتدا با نگاهی به وضعیت رقابت پذیری ایران مالحظه م 
ایران در سال  2007در ميان  122كشور جهان ،رتبه  ، 15 1و در سال  0102در ميان  181كشور جهان رتبه  261و در
سال  2102در ميان  208كشور رتبه  156و در سال  4102در ميان  148كشور رتبه  82را كسب نموده است .درساللل
 6102نیز ایران با  9پله صعوداز میان  138کشور به رتبه  76دست یافت تسا ه Islamic Consultative Research ( ... ..

 )Center, (2016) The Situation of Iran in the Latest Global Competitiveness Reportنتا زا لصاح جي   
گزارشمذکور حا يك از آن است كه ايران با پذیرش استراتژی رقابت پذیری وارد این عرصه گشته ولی تا دستيابي به
يك موقعيت قابل توجه ،برنامه ریزی گستردهتری نیاز دارد.
در ادامه به منظور تحليل توان رقابت پذیری کالن شهرها ،با توجه به سرانه سبد کاالی خانوار ،ش یدنب هقبط اهره    
شدهاند ;.که از مقایسه سرانه ارزش سبد کاالی خانواردر ایران )  95569760ریال(با سرانه پنج کالن شهر مورد مطالعه
به ترتیب نسبتهای  156درصد میانگین کشوردر م رهت درو ان  ،،، ،،و نس یاهتب

 81درصد 78 ،،درص ،د

 76درصد و 48

یگ در دد ..بنا رب  ا سارب نی اس ططط ططططبقه
درصد میانگین کشور برای کالن شهرهای تیریز ،اهواز ،مشهد وزاهدان حاصل م 
بندی سئز ،تهران در گروه شهرهای دارای سطح توسعه باال و کالن شهرهای تبریز ،اهواز و مشهد در گروه دوم یعنی
نتر از متوسط قرارمی گیرد .ک هشقن رد ه   
شهرهای با سطح متوسط اقتصادی و زاهدان در گروه سوم یعنی سطح پایی 
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 شهرها ،دادههای خام جمع آوری شده در باره شاخصها ومولفه های مبین رقابت
پذیری شهری برای هریک از کالن شهرها ،با اعمال وزن مربوطه( ،جدول شماره یک) به تعیین نمره رقاب  ت پپ پپپذیری
کالنشهرهای مورد مطالعه (تهران  ،9/ 37مشهد  ،8/93تبریز  ،8/ 35اهواز  8/1وزاهدان  ) 11 / 13به تفکی هس داعبا ک    
گانه رقابت پذیری منجر گردید( .نقشه شماره  )3ضمنًاًا فرایند محاسبه نمره رقابت پذیری هری یطرهش نالک زا ک    
جداول شماره  2 ،6،5،4،3در قسمت ضمایم ارائه گردیده است.
سائز معتقداست شهرهایی که در مرحله نخست توسعه اقتصادی قرار دارند صرفًاًا با اتکا ب عیبط عبانم ه ی و دوخ    
یپردازند .شاخصهای این بعد اگرچه برای عملکرد اقتصادی ش ورض ره ر دنتسه ی    
نیروی کار غیر ماهر به رقابت م 
یهای آنان به سوی رویکردها شهاک ،هناروآون ی    
ولی اهمیت آنها ،با افزایش توان رقابتی سایر رقبا وتغییر استراتژ 
یت او ننن ب هجرد ه   
مییابد .لذا بر اساس امتیازات کسب شدهی کالن شهرها در شاخصهای بعد زیربنایی مدل سئز ،م مم 
توسعهی اقتصادی واستراتژی رقابتی آنها دست یافت .بر این اساس امتیاز کالن شهرهای تهران با نمره  ،1/ 37مشهدبا
نمره  ،1/83تبریز بانمره  1/ 87واهواز با نمره  1/ 86درمولف یکاح ،یریذپ تباقر ییانبریزدعب یاه ه

درکلمع زا        

یترین شاخصهای معرف عملکرد اقتصادی یک شهر برای حض رو
ضعیف کالن شهرهای مذکور در اولین و ضرور 
در عرصه رقابت پذیری است( .نقشه شماره )3

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

این در حالی است که لندن با کسب نمره  8.5در بعد اساسی به عنوان کالن شهری که در ص یاهرهش تسرهف رد    
رقابت پذیر اروپا قرار دارد و اولشین با نمره  4در این بعد ،به عنوان آخرین شهر در گروه شهرهای ض تباقر فیع   
پذیر اروپا ،همچنان امتیازات باالتری نسبت به کالن شهرهای ایران کسب نمودهاند (Saez,2015:79).بنا براین ق رار
داشتن درگروه شهرهای توسعه اقتصادی باال (مثل لندن) به معنای انکار ضرورت برخورداری از زیرساختهای بنیا ین
یباشد .لذا باوجود اینکه ته هورگرد نار    ش هره اای با هعسوت یال   
برای عملکرد صحیح و معقوالنه اقتصاد شهری نم 
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اقتصادی قراردارد ،ناگزیر به تقویت مؤلفههای بعد زیر بنایی به عنوان بستر اولی ییهی رش و د توسعهههی ت تباقر ناو   
یباشد .اگرچه شهرهایی که در مراحل اولیهی توسعه و انتخاب استراتری رقاب یذپ ت رر ررری ق رار دارند
پذیری خود م 
(مانند زاهدان) نیز به منظور جذب سرمایههای در گردش ،ناگزیر به اتکا بر مزایای نسبی رقابت پذیری خود هستند.
یهای خالقانه و دانش بنیا رد و ن
یرسد در عصر حاضر ،با تغییر رویکرد رقبای جهانی به سوی استراتژ 
اما به نظر م 
نتیجه کاهش اهمیت مؤلفههای بعد زیربنایی (مشروط بر تقویت امتیازات ابعاد دیگر رقابت پذیری) ک رهش نال ه یا   
مورد مطالعه بهتر بتوانند عملکرد خود را اصالح نمایند .اما نتیجه غیر قابل انتظا هرمن بسکاب نادهاز رهش نالکر      
یرسد به دلیل وزن بیشتر این بعد در مدل س زئ  ،،براای ش عقاو یاهره   
 7.59در بعد اساسی رقابت پذیری ،به نظر م 
درگروه پایین توسعه اقتصادی است( .افزایش وزن از  2.0به  )5.0در حقیقت افزایش وزن توانمن ره صاخ یاهید    
شهر بدان معنا است که استراتژیهای رقابت پذیر ساختن شهرهایی با اقتصادهای نوظهور (مثل زاهدان) لزوم ًاًاًاًا همان
سیاستهای اتخاذ شده در شهرهای پیشرفته نیست .همانطور که رایدل نیز به نق و نوسنیکراپ زا ل

همکا  نار ( ( ) 2004

یتواننددد حت بذج تابجوم ی    
یکند (ظرفیتهای محلی و داخلی شهرها تحت عنوان "مزایای رقابتی " م مم 
اشاره م 

سرمایههای آزاد و در گردش جهانی را فراهم کنند )Varna raydel,2000:591( ).بنا براین کالن شهر زاهدان اگر هچ
یگی ییرد،
بر اساس طبقه بندی اولیه (بر مبنای سرانه سبد کاالی خانوار) درگروه شهرهای بایین تر از متوس رق ط ار    م مم 
یتواند با تکیه بر توان مندی های خاص خود (در
یهای جدید رقابت پذیری شهری حتی م 
لیکن با توجه به استراتژ 
بعد زیر بنایی) در عرصه رقابت حضور فعال داشته باشد .در حقیقت بر اساس دیدگاه سا ق ریغ رهش چیه ،زئ ا لب      
رقابت یا به عبارتی شهر رقابت پذیر ضعیف وجود ندارد .آنچه اهمیت دارد شناسایی دقی یزیر همانربو اهتیفرظ ق     
جهت استفاده صحیح از آنهاست.
یباشد .به طوری که
در مرحله دوم توسعه اقتصادی عوامل پیشران رقابت پذیری عمدتًاًا بر بعد بهره وری متمرکز م 
یدانددد.
پورتر از نظریه پردازان بنام دراین حوزه نیز ،رقابت پذیری را در گرو افزایش بهره وری واحدهای فعالیتی م مم 
( )Nedaie tousy,2015:17بنا براین کسب امتیازات باال (در بعد بهره وری) توسط کالن ش رهت یاهره ا اب ن     ،6/ 06
مشهد با  ،5/ 21تبریز با  5/ 13واهواز با  4/ 90که عمدتًاًا به دلیل به شزرا زا یدنم هر   

اف دوز ه ههاای بخ و تعنص ش

انرژی در این شهرهاست ،نشان دهندهی توان رقابتی کالن شهرهای ایران در مؤلفههای بعد بهره وری است .اگر هچ
یشود( .به عنوان مثال اولشتین با نمره
در مقایسه با امتیاز شهرهای اروپایی در این بعد ،هنوز تفاوت زیادی مشاهده م 
( 9.7در بعد بهره وری) در پایینترین گروه شهرهای رقابت پذیر اروپا ،تقریبًاًا دو نمره بیشتر ازته هدومن بسک نار    
است( Saez,2015:79( .لیکن از آنجایی که (رقابت پذیری پایدار ،رقابتی خواهد بود که نه فقط به افزایش بهره وری
بلکه به توزیع ثروت و درآمد ناشی از بهره وری وبهبود کیفیت زندگی منجر گ در د  ) ( ( ،)Nedaie tousy,2015:11بناا
بر این امتیازات حاصل از توان رقابتی کالن شهرهای مورد مطالعه در این بعد ،در صورتی موجبات جذب سرمایههاا
و رقابت پذیر ساختن شهرها را فراهم خواهد ساخت که کیفیت زندگی شهروندان نیز بهبود یافته باشد .اما دهاز  ان   
در مقایسه با چهار کالن شهر دیگر مورد مطالعه این پژوهش همچنان در بعد بهره وری با امتیاز  2/ 42عملکرد بسیار
ضعیفی داشته است .سیاستهای ناشی از تمرکز و انباشت سرمایه وبنیان های سیاسی واقتصادی در مرکز ودر نتیجه
عدم توزیع عادالنه امکانات در دیگر مناطق در کسب این امتیاز بی تاثیرنبوده است.
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در سومین مرحلهی توسعه اقتصادی ،عوامل رقابت پذیری بیشتر بر بعد نوآوری و فعالیتها زکرمتم ناینب شناد ی     
هستند .به طوری که لینقیل (  ) 2009بر پایه مدل پورتر ،رقابت پذیری مبتنی بر نوآوری را به عنوان آخرین مرحلهههی
یکنددد)Linghil,2009:26( .
یک توسعهی رقابت پذیر پس از مراحل مبتنی بر عوامل تولید و سرمایه گذاری معرفی م 
لذا امروزه بیشتر مناطق بزرگ شهری ،در سایه کانونهای اصلی دانش ونوآوری ،موقعیتهای ممتازی را برای جذب
سرمایه گذاری وایجاد فرصتهای کسب و کار بدست آوردهاند .لیکن کالن شهرهای مورد مطالع هوژپ نیارد ه ششش ششش
ش
حداکثر با امتیاز  1.91در تهران و حداقل  1.12در زاهدان در مجموع بسیار ضعیف در این حوزه عمل نمودهانددد به
طوری که با شهرهای طراز اول اروپا مانند لندن بانمره  8.9و منچستر با نم هر  5.8در بع آون د و ،یر

   فاصلهههی قابل

یدهند .کالن شهرهای ایران حتی از اولشتین (با نمره  )4/5در انتهای فهرست شهرهای رقابت پذیر
توجهی را نشان م 
اروپا نیز نمره کمتری کسب نمودهاند ..در سطح کشور نیز براساس گزارش بانک مرکزی درسال  0931فقط  1درصد
توليد ناخالص داخلي کشورازبخش تحقیق وتوسعه تأمین شده است تا آنجایی که س رابتعا مه ا ن یشهوژپ ت ی رد ز

  

تولید ناخالص داخلی فقط  06.درصد بوده است .این ارقام حتی در مقایسه با کش یسآ یاهرو ای ب نپاژ لثم ی ا

    3

یباشددد )Zaker Salehi,2011:21( .مقایس هرمن ه   
درصد ،کره جنوبی با  8.2درصد وسنگاپوربا  1.1درصدنیز ناچیز م 
رقابت پذیری تهران به عنوان پایتخت کشور در ابعاد سه گانه پیشنهادی سئز با چند ش دومن( ییاپورا ره ا هرامش ر     
یک) به روشنی ضرورت تغییر استراتژیهای رقابتی کالن شهرهای کشور را به منظورحض عرد لاعف رو ر تباقر هص     
ینماید .به ویژه تقویت زیرساختهای الزم در بعد نوآوری برای دستیابی به ی شناد هعماج ک    
ملی و جهانی تبیین م 
بنیان به عنوان ویژگی اساسی مکانهای پیشرو در کالن شهرهای کشور اجتناب ناپذیر خواهد بود.

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

صها
شاخ 

نتایج

مصاديق

تهران
3.95

تعداد وسايل حمل و نقل و باربري جادهاي به
ازای هر  0 00 1نفر جمعیت

 :B1حمل و نقل

71 271372

حمل و نقل بار به تن (بارگيري)
حمل و نقل بار به تن (تخليه)

اصلي B

2.0

5.93

هر  0 00 1نفر جمعیت

0.54

2.0

مرگ و میر ناشی از سرطان به ازای هر 0 00 1

(Basic
)dimension

نفر جمعیت

6.0

تعداد دانشآموزان در پایه راهنما يي و متوس هط

49 . 58

       

2.0

ازای هر  0 00 1نفر جمعیت
ارزش افزوده ناشی از انرژی و صنعت
ارزش افزوده ساخت و ساز
ل داری و
ارزش افزوده ناش تراجت زا ی  ،،، ،،هتل ل

 = E1فعالي تت تهاي   

حمل و نقل

اقتصادي

ارزش اف یرادا هدوز  ، ،،،آم زو ششش ش ،بهداش تتت ت و
خدمات دیگر
تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفربر اساس
قدرت خرید

(Efficiency
)dimension

 = E2جمعی رد ت
جستجوی کار

43 3 2683

نرخ اشتغال بزرگساالن  51- 64سال

0.08
.62 0

0.024

0.74

0.028

0.64
0.66

میلیارد ریال
" 0 27450

"

0.50

34857.807
میلیارد ریال

.34 39 650

" 8755.684 1

" 97 1 22467.

05

1 7.6 1 515
201.43

" 25 0 53. 121
34. 84

.92 0

نرخ اشتغال زنان  51- 64سال

0.99

نرخ اشتغال سالخوردگان  55 - 64سال

0.05

نرخ اشتغال جوانان  51- 24سال

0.08

6.0
0.53

3.0

0.20

0.47

83.92

89 . 67

1 .5 0

0.44

01 . 10

1.27 01

36.05 1

101.30

89 . 74

  

0 08018 1

584345 11

0.97

52 . 70

تعداد دانشآموزان در پایه ابت هب رتمک و يياد    

بُ -بُبعد بهرهوري E

91 75778

0.49

تحصیالت راهنمایی و متوسطه

ابتدا يي و راهنما يي

3740235

6543430

63.44

به ازای هر  0 00 1نفر جمعیت
نس ش دجاو راک نس رد تیعمج تب ر طیا     

 = B3تحص تالي     

4869715
4520454

46 . 16

0.03

مرگ و مير ناشي از بيماريهاي تنفسي به ازای

 = B2سالمت

9.01

1.16

7.33

36179647

تعداد پزشكان به ازای هر  0 00 1نفر جمعیت
الفففُ -بُبع و یناینب د   

وزن

مش ه د

تبریز

اهواز

وزن

زاهدان

2674.524

1482.149

61 57.0 01

91 9499.0

1 5916.86

5624.638

24600.34

6569 .12

534.068 3

88 . 97

154.52

90 ./83

0.97

0.97

0.98

0.98

0.98

5.0

56612.127

54388.533

62 3 2188.

0.06

0.048

0.10

0.14

0.99

0.98

5.0

0.99

.052 0

.02 0

0.083

1 .0 0

نس تاليصحت اب راك نس رد تيعمج تب             
 = E3س مر ا هی         
انسا تاليصحت /ين     
عالي

دانشگاهي
افرا  د د نس ر     

 25 - 64سا لل ل با تالیصحت      

دانشگاهی
نسبت مشا تکر

0.33
1 .3 0

1 .2 0
0.20

5.0

0.24

1 .2 0

0.18

0.023

0.96

0.95

0.94

 25 - 64سالههههاا در تعل و می

0.23

0.19
0.95

0.95

تربيت
ارزش افزوده ناشی از کسب و کا تامدخ و ر   
 = I1مهارت کسب
و کار

مالی

 66.76میلیا در    

تعداد شعبههای مرکزی شركتهاي چن يتيلمد

ریال

از بین  0 200شرکت جهان که محل اصلی آنها

4

6.823 3 49
3.0

2904.888
2

046 . 194

522 . 710
0

1

0

در اروپاست
میانگین ثبت اختراع به ازای هر یک میلیون نفر
ج -بعد نوآوري I

(Innovation
)dimension

 = I2جامع شناد ه     
بنيان

42 / 79

جمعیت
سهم كل تول  يلخاد صلاخان دي از و قيقحت   
توسعه

1 .4 0

33 / 34
3.0

0.034

0/51
0/ 018

67/ 84

32 / 57

0.20

0.04

1 .0 0

.02 0

22 / 30
2.0

1 .2 0
0.009

سهم كل اشتغال علمي و صنعتی از كل اشتغال
0.65

سهم خانوارها در اتصال پهن باند
 = I3جامعه          
اطالعاتی

سهم خانوارها از دسترسی به اينترنت در خانه
ط کاال هلیسوب تامدخ و    
سهم خرید ب خ ر طط طط
کاربران خصوصی از اینترنت

1 .0 0

32 0 1129
خانوار

78.37 3 378
3.0

9 80156.1 3
میلیارد ریال

Source: Research findings

خانوار
 5.76 1 335میلیارد
ریال

0.38

0.43

6.01

181818.18

88000

0.20

12412.78

12802.018

10511.42
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یادآوری :وزن بعد اساسی برای زاهدان  ،5.0بعد بهره وری  ،0 .4و بعد نوآوری  0 .1است.
نتیجه گیری ،پیشنهاد ودستاوردهای علمی-پژوهشی
یشودد.
امروزه رقابت پذیری به عنوان یک استراتژی کلیدی دردستیابی ب ن بانتجا یرما ،هعسوت ه ا یقلت ریذپ       م مم 
هرشهری که بتواند توان رقابت پذیری خودرا درمیان ش هره اای دیگ زفا ر ا هد شی د رتشیب تیقفوم  ،ی بذجرد        
سرمایهها و در نتیجه افزایش کیفیت زندگی شهروندان خ روآ دهاوخ تسدب دو ددد دددد .از آنجایی یریذپ تباقر هک      
فرآیندی چند بعدی است و جنبههای مختلف زندگی مردم وفعالیت درشهرها رامتاثر م ممیسازد د یقین ًاًاًاًا بهب زین نآ دو   
یباشد.
نیازمند شناسایی عوامل چند گانه مؤثر بر این فرایند م 
لذا در این پژوهش به منظور ارزیابی توان رقابت پذیری ،کالن شهر تهران به عنوان مرک و روشک ز

ایس بطق ست     

گذاریهای اقتصادی و همچنین کالن شهرهای مشهد ،تبریز ،اهواز و زاهدان (که بر اساس نمونههای هدفمند از چهار
منطقه مهم واستراتژیک کشور) انتخاب و با استفاده از مدل پیشنهادی سئز (که قب ًالًال بر روی  159ش زا ره

 26کش رو

اروپایی اجرا شده) نمره رقابت پذیری کالن شهرهای مورد مطالعه در ابعاد سه گانه -1بعد اساسی یا زی ییانب ر    -2
بعد بهره وری -3بعد نوآوری محاسبه گردید .نتایج حاصله حاکی از آن است که ک ب نارهت رهش نال ااا اااااا نم هر

،9 .37

مشهد با نمره  ، 8.39تبریز با نمره  ، 8.35اهواز با نمره  1.8و زاهدان با نمره  1 1.13با پذیرش رقابت پذیری به عنوان
استراتژی اجتناب ناپذیر توسعه ،به این عرصه ورود نمودهاند .به طوری که حت تارمن ،یرهاظ هسیاقم کی رد ی      
رقابت پذیری کالن شهرهای ایران ،اختالف ناچیزی را با برخی ازکالن شهرهای طراز اول اروپا نشان میدهد( .لندن
با امتیاز  ، 10.749پاریس با  ، 0.747 1مادرید با  ، 9.847میالن با  9.710و بارسلونا با امتیاز  ) 16 6 9.لیکن ای هسیاقم ن   
زمانی معنادار خواهد بود که بر اساس نرخ برابری قدرت خرید در این شهرها صورت گرفته باشد .بنا توافت نیارب   
ناچیز امتیازات کالن شهرهای مورد مطالعه نبایستی منجر به تصور غیرمنطقی مبنی بر توان رقابتی مشابه درش یاهره
مذکور باشد .به طوری که تحلیل امتیازات حاصله نشان میدهد ،کالن شهرهای ایران بیشتر به مدد واتکا بر بعد بهره
وری رقابت پذیری یعنی برخورداری از ارزش افزوده در بخش تعنص یاه  ،،، ،،معدننن ،انرژژژی ونس یالاب تب

یورین    

کارجوان (به دلیل جمعیت زیاد) ویا درصد باالی نیروهای تحصیل ک گشناد هدر ا  هک یه از قر نارشیپ لماوع ا تب       
پذیری در دومین مرحله توسعه اقتصادی به شمار میرود ،موفق به کسب نمرات باالی رقاب ریذپ ت ی    شده هانددد .در
حقیقت مهمترین عوامل پیشران رقابت پذیری در حال حاضردر کالن شهرهای مورد مطالعه ایران ،مؤلفههههاای بعد
بهره وری است .این در حالی است که استراتژیهای ارتقا رقابت پذیری شهرهای با اقتصاد پیشرفته ،عمدتًاًا متک رب ی   
تولید ایدههای خالقانه ،فناوری اطالعات و تحقیق و توسعه میباشد .آنچه امروزه رقبای جهانی را در صدر فهرست
شهرهای رقابت پذیر به عنوان قطبهای اقتصادی قرار داده ،تکیه بر دانش و فعالیتهای نوآورانه ،بازار نیروی کار ما ره
یتواند محدودیت ج ید
و خدمات پیشرفته است که ضعف کالن شهرهای ایران در این بعد (با نمره میانگین  )1/5م 
و مهمی را برای ورود به عرصه رقابت منطقهای و جهانی ایجاد نماید .از سوی دیگ گگر توج الک نییاپ هرمن هب ه ن     
شهرهای مورد مطالعه در بعد زیربنایی رقابت پذیری (با میانگین  )1/7نیز به عنوان بستراولیه تضمین کیفیت زن یگد
یسازد.
شهروندان ،موضوع راهبردهای رقابت پذیری کالن شهرهای مورد مطالعه را پیچیدهتر م 

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال یازدهم ،شماره اول ،زمستان 7931
 821فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

البته اين يك واقعيت است كه همه شهرها در وضعيت كي ساني رقابت نميكنند ،بعضی از آنها محیط زیست بهت یر
برای کسب و کار نسبت به بقیه فراهم میکنند ،برخی دیگر با افزایش کیفیت نیروی انسانی خ  ای و دو ا حطس اقتر     
کیفیت زندگی ،فرصتهای بیشتری برای سرمایه گذاری ایجاد خواهند نمود و باالخره معدودی از شهرها نیز وج ججود
دارند که با استراتژیهای دانش محور وبه کمک پژوهش ،نوآوری و خالقیت در عرصه رقابت ،متمایز و برجستهتررر از
شهایی که شهری مانن رهت د ا قر ار ندنل ای ن ا ریذپ تب
یکنند ( )Richard hou,2015:1841لذا رو 
دیگران عمل م 
یکند لزومًاًا همان روشهایی نخواهد بود که رقابت پذیری دیگر شهرها را بهب یشخب دهاوخ دو
م

     

ددد دددد .بنا ناریدم نیارب   

شهری بایستی ضمن شناسایی رقبا و پتانسیلهای رقابتی آنها ،به شناخت کا نونها و عوامل پیشران رقابت پذیری در
یهای بالقوه را به نحوی ف ب هک دنروآ مهار ه قترا ا      
شهرهای خود پرداخته و بستر الزم جهت به کارگیری توانمند 
موقعیت آن شهر در رقابت با دیگر شهرها بینجامد.
بر این اساس ارتقاء توان رقابت پذیری کالن شهرهای مورد مطالعه در ایران ،نیازمند تمرکز برنامه ریزیهای توسعه

بر سه راهبرد مهم یعنی توجه به مزیت رقابتی "مکان" ،تدوین و حمایت از "سیاست "ها یاهتیفرظ اب راگزاس ی     
خاص هر شهر و" تعامل و همکاری" میان کالن شهرهاست ،در حقیقت عدم بهره مندی از "مزایا تباقر یبسن ی    

ی" ماننددد"
پذیری" در برخی ازکالن شهرهای مورد مطالعه در این پژوهش ،میتواند با برخورداری از "مزایای رقا تب ی ی

مکان رقابت پذیر" (که امروزه اهمیتش حتی بیش از تأمین صرف مواد اولیه اس وضح هب )،ت

ررر رررر فعاالن هصرع رد ه   

رقابت منجر گردد .به عنوان مثال کالن شهر زاهدان با برخورداری از امتیاز سهولت دسترسی به دریای عما هرهبو ن   
مندی از موقعیت مکانی استراتژیک در ارتباط با کشورهای جنوب ش یسآ یقر ا   

)بههه عن )،یتباقر تیزم کی ناو     

یتواند نقش مهمی در ارتقا توان رقابتی خود داشته باشد.
م
همچنین برنامه ریزی در جهت تقویت پتانسیلهای موجود در کالن شهر تبریز به عنوان مرکز گردشگری جهان اسالم
یا دیپلماسی شهری در مشهد در ارتباط با شهرهای خواهر خوان ،هد نمونهههای از تمرک یتباقر دربهار نیمود رب ز      
(سیاستهای سازگار با ظرفیتهای خاص هر شهر) ا توسط مدیریت شهری است .تجمع خوشههاای نفت نالک رد ی   
شهر اهواز و تبدیل آن به مکانی خاص با فرصتهای متنوع اشتغال برای جذب نیروی کار متخص  رد زین ص ر یاتسا    
یتواند تلقی گردد .به ویژه آنکه خوشهها ایده و دانش جدیدی را که الزمه رقابت پذیری اس هب ت   
چنین راهبردی م 
یبخشند ).Taylor,2001:12( .بعالوه تجزیه و تحلیل امتیازرقابت
اشتراک گذاشته و حتی دانش موجود را نیز بهبود م 
پذیری تهران نیز به عنوان پایتخت ملی ،که موید تمرکز قابل توجهی از زیرساختها ،برخورداری از منابع مالی بیش ،رت
ارزش افزودهی باالی ناشی از سرمایه گذاریها وباالخره درآمد سرانه بیشتر در این کالن شهر است ،نمونهی دیگری
از اتخاذ سیاستهای رقابتی به عنوان راهبرد رقابت پذیر ساختن پایتختهاا م ممیباشددد .همچنانک تسرهف ردص رد ه    
شهرهای رقابت پذیر اروپا نیز نام برخی از این پایتختها که در پرتو سیاستهای حمایت از تمرک یتباقر تیزم هب ،ز     
یخورد .اما از آنجایی که مزایای حاصل از تمرکز اولیه زیر سا رهت رد اهتخ ا س کی زا ن
دست یافتهاند ،به چشم م 

وووو ووووو

پتانسیل رقابتی این شهر را به سرعت افزایش داده و از سوی دیگر مانع حضور ج هرهش نالک ریاس ید ا نیا رد      
عرصه گشته ،به منظور دستیابی به یک توسعه پایدار و تعادل منطقهای ،ش  یدیدج تروص یریگ لک ا و لماعت ز    
همکاری میان تهران و دیگر کالنشهرها ی کشور به عنوان سومین راهبرد رقابت پذیری پایدار ،پیشنهاد میگ در دد .با
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توجه به آنکه همکاری میان کالن شهرها در سطح ملی و فرامل غم اهنآ تباقر اب ی ا ح و هتشادن تری تی ا ممممممم ممممممممکان
     انتظار میرود هم افزای زا لصاح ی ا نی،)Bonken,2016:175( دسترسی به دانش ارزشمند رقبا را نیز فراهم میکند
 از شکل گیری کانونهاا وقطب، ضمن ارتقا توان رقابت پذیری تهران و بهبود وضعیت دیگرکالن شهرها،همکاری
 م راو دد زیر،،،،،، ،،،،،  بنابراین جهت دستیابی به ی اپ یریذپ تباقر تیعقوم ک ی راد.های منفرد رقابتی نیز پیشگیری نماید
:یگردد
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