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قدمهم

 های مزیت» سمت  به ،کشورها در 1نسبی های مزیت بر  مبتنی یسنت کار تقسیم بنیان، دانشبا ظهور اقتصاد  زمان هم

 یلتکم در وکار کسب یها دانشگاه های یسینآکادم یا غیراقتصاددانان اغلب، که یا الگوواره ؛داد جهت یریتغ 2«رقابتی

 های یتموفق یه( در توج3اوهلین و هکشر توسط آن مجدد دهی فرمول و ریکاردو) «نسبی مزیت» ةالگووار های یکاست

 ،یگرانو د کیتسون) برند  می کار  به( ولی یلیکونس مانند) یعیطباز مواهب  بهره یب طقامن یو تصادف بارهیک یاقتصاد

 یتدر موفق یقش چندانن یک،کالس های یهنظر ینسب های یتمز بر  مبتنی های فعالیت»که  یهخردما ینا با .(2004

و  یتخصص های یتدارد، فارغ از نوع فعال یتاهم چهآن(، 73 :1990 پورتر،کنند ) نمی یفاا یشرفتهاقتصاد پ یدارا یکشورها

 .(2008 پورتر،) «است یتیفعال یرقابت واحدها یتجارت، چگونگ یوسو سمت

با  و 1990 ةدهاواسط  در -بود مطرح ها بنگاهاز آن تنها در سطح  پیش که -را ییرپذ مفهوم رقابت (1998پورتر )

 ،بنگاه راهبردهاینقش  بر  عالوه ،پذیری رقابت ایجاد درمنطقه(  یا)شهر  وکار کسب بیرونی یطمحنقش  یتاعتقاد به اهم

 یکایدر آمر یا منطقه گذارییاستس یدجد های یافتسبب شد تا ره ینظر یدگاهد ینطرح ا .داد تعمیم 4«قلمرو»سطح  به

 «بیرونیعوامل» یسو به یر،پذ رقابت های فعالیتتمرکز بر  یجا بهکشورها،  یرو اروپا و پس از آن در سا یشمال

 جمله از اقتصادی، نظران صاحب از یعضب. (2009 لنگیل،دهند )جهت  ییرتغ یتیفعال یواحدها یرقابت یتمز ةیجادکنندا

 یاننبود خط پا چنینو هم نسبی های مزیت بر  مبتنی کشورها میان کار تقسیم بودن  مشخص به باور دلیل  به ،کروگمن پاول

 یداز ق یانسان یرویو ن یهسرما آزادی اما ،دانند یمناممکن  را مکان پذیری رقابت درمورد بحث ،کشورها وکار کسب یابر

 عوامل نقش اهمیت افزایش ،آن دنبال  به و یتجار یها در قالب بلوک یمل یاقتصادها یکپارچگیپس از  یژهو بهمکان، 

مکان و  یریپذ رقابت یشافزا شیوة  به یزن ییتوسعة فضا ریزی برنامهسبب شد تا  یئقلمرو پذیری رقابت در یو مکان بیرونی

 ؛شود یلتبد یو شهر یا نظران علوم منطقه از صاحب یاریبه دغدغة بس ی،انسان یرویو ن یهآن در جذب سرما یتموفق

 «مجازی جواری هم ظهور با جغرافیا مرگ» نظریةو در قالب  سازی یجهان یاندر جر رت یشپ یئقلمرو پذیری  رقابت هرچند

 یمناسب برا یرقابت یطمح ساختن  فراهم ةینزم درمکان  ینیآفر نقش ینه،زم این در. سپرده شده بود یفراموش ةورطبه 

 یندهایافر یبرقرار لیو تسه (2002 ی،)کامان «جمعی یادگیری» یلتسه یقطر از ،(73 :1990 پورتر،) یتیفعال یواحدها

 .(2013 کاپلو، و کامانی) شد مطرح یجمع یگرانباز سوی ازانباشت دانش 

 یاستگذاریو س یعلم یها عرصه در ،اخیر های سال درسبب شد تا  پذیری رقابتبه  یابیمکان در دست یتاهم از آگاهی

 های یاستگذاریس یریگ . جهت(2005 بریستو،) ودش توجه «سازی جهانی» مانند «یئقلمرو پذیری رقابت» به یی،توسعة فضا

بر  یگواه ی،شهر ةمجموع یها برنامه و یا و منطقه انداز سند چشم مانند ی،سطوح ملدر  یزن یرانا ییفضا ةتوسع یراخ

 انگاشت این تحقق های محرک و ها پیشران یریکارگ به خشیاثربمناسبت و  کهاست؛ حال آن یانجر یناز ا یرپذیریتأث

 است. نشده نآزمو یدرست به ،متفاوت آن ینیسرزم های یژگیبا توجه به و یرانا طقامن برای المللی بین

 :ه استشد فراهممتون  در یچالش اصل چندبا  یاروییرو ةیجنتدر ،رو یشپ پژوهش در موضوع اینپرداختن به  ةیزانگ

5«یاستاز س یریپذ رقابت ةنظری» برگرفتن دلیل  به ،(2005 بریستو،محتوا )در  یتو کفا یتنداشتن جامع .1
 جای  به 7

 یابیدست ةنحوو  یفتعر یچگونگ مورددر ییرأ همنبود  .2 ،سازی جهانی مانند یاز مباحث نظر فشفا طور به آن استخراج

 یها در انتظام متفاوت یفکر یها پشتوانه و ینظر های دیدگاهبا  نظران صاحب یانم مکانی سطوح در پذیری ترقاب به

                                                                                                                                               
1. comparative advantages 
2. competitive advantages 
3. Heckscher and Ohlin 
4. territory 
5. theory led by policy 



 107   یراندر ا یا طقهتوسعة من یریپذ رقابت یتموفق یها مؤلفه یریکارگ سنجش مناسبت به

 و ها یهنظر یباز ترک یا که یریپذ رقابت یراهکارها ةارائآن در  یامدهایبه پ یتوجه یو ب آمیختگی درهم .3 ،مختلف

به  یابیدست یو راهکارها یفتعار یانتفاوت م گرفتن  یدهاز ناد یا مختلف فکری های انتظام گوناگون یها روش

خرد و شهر( و  منطقه) یانهم(، کشورکالن ) (2004 ،یگرانو د کیستونمختلف ) یلتحل یواحدها برحسب یریپذ رقابت

و  بسترها همة برای تقلید  قابل و یرفراگ ،یواحد، قطع مدل یدتول یریناپذ امکان .4 ،پذیرد می صورت( ییتفعال واحدهای)

 یاسیو س یخیتار یرهایمس و (همانخاص ) یطشرا درنظرگرفتنخاص با  ةنوآوران راهبردهای ینلزوم تدو ،یجهدرنت

 مورددر در متون مختلف شده ارائهعوامل  ینسب یتسنجش اهم ،رو این از. (2009 لنگیل،) ینسرزم هر در شده  یمودهپ

 .است تریشپژوهش ب یازمندن گوناگون، بسترهای

 کروگمن،) یمکان حوواژه در سط ینا ینابجا یریرگکا به یرناپذ جبران پیامدهایتوجه به  ضرورت سو یکاز  ،عالوه به

و  منابع ینابجا تخصیص و یداخل تمشکال از غفلت ،یجهان اتبه موضوع ها یاستاز حد س یشانحراف ب مانند ،(1994

 ،مناسب های سیاست تعیین و پژوهش امر در یکاف ةبودجفرصت و  بدون ساز تصمیم یخصوص ةبدن ناتوانی ،دیگر سوی از

ن است بر آ رو یشپژوهش پ ینه،زم این در. دساز  یم یضرور را یرانخاص ا یا منطقه یریپذ رقابت «نظری مدل» تعیین

 های پیشران یریکارگ مناسبت به یزانم سنجش طریق از ،موجود های یشگرا یتهدا و یازن ینا به گوییتا با هدف پاسخ

 بپردازد. ینخاص سرزم یقلمرو یریپذ رقابت یمدل نظر ینتدو به ،در متون شده یمعرف


ینظریمبان

 یفپس از تعر یزقسمت ن یندر سطوح مختلف، در ا یریپذ رقابت یفتعر میان شدن  قائل  تفاوت ضرورت به توجه با

 پذیرشوجود  با .دوش  می مختلف پرداخته های یدگاهاز د منطقه یاسدر مق یریپذ در سطح کشور، به رقابت یریپذ رقابت

 یمل یها اروپا، دولت یسیونکم یاز سو 1990 ةدهاز  سیاستگذاریکالن  هدف عنوان به یئقلمرو یریپذ انگاشت رقابت

در  یاقتصاد مل ةتوسع اتموضوع ینتر از مهم یکی عنوان به»آن  ةسلطو گسترش  یشمال یکایسراسر اروپا و آمر

 ؛ندارد وجود آن یبرا قیفاوت مورد تعریف یچه هنوز ،(2005 بریستو،) «کشورها یرسا یعموم یاستس یها گفتمان

مناسب در زمان مناسب و  یمتو ق یفیتباککاالها و خدمات  یدتول توانایی ،«بنگاه یریپذ رقابت»مفهوم  که یدرحال

 که است روشن ،(2002 بریتانیا، تجارت)وزارت  ستها بنگاه یرکارآمدتر و سودمندتر از سا صورت به یانمشتر یازردن نبرآو

 ابهام است. یکشورها دارا یریپذ مفهوم رقابت

 یسو از یگکه هم کشور رواج داشت یاسدر مق یریپذ مفهوم رقابت یبرا درستیمختلف نا یفتعار ،1990 ةده تا

 ةیدپد یکرا  یمل یریپذ که رقابت یفیتعار ؛(76 :1990 پورتر،ند )و مردود اعالم شد یناکاف ،نقض یها مثال ةارائبا  ،پورتر

ژاپن،  :نقض مثالد )ستندان می دولتی های بودجه و هبهر پاییننرخ مبادله، نرخ  مانند یرهاییاز متغ متأثر 1کالن یاقتصاد

کار  یرویاز ن یرا تابع یریپذ رقابت یا بودجه( یبرخالف کسر یزندگ یباال یبرخوردار از استانداردها یشمال ةو کر یتالیاا

 نسبی های مزیت با را یپذیر رقابت که تعاریفی(؛ و سوئد یسآلمان، سوئ :نقض مثالند )کرد یم یمعرف ارزان و فراوان

 ةدهاواخر  های یدگاهد ؛محدود( یعیبا منابع طب یشمال ةو کر یتالیاا یس،آلمان، ژاپن، سوئ :نقض مثالند )ستدان می مرتبط

 دخالت: نقض مثالند )پنداشت یمرتبط م یدولت یبانپشت های یاسترا با س یریپذ که رقابت 1990 ةده یلو اوا 1980

 یها که کاربست یگرغالب د یفیتوص یدگاهد یادخالت محدود دولت آلمان در صنعت صادرات(  یا ایتالیا در دولت ناکارآمد

 یها سازمان یریتدر مد یتالیاموفق ا یها کاربست یمتعم بودنیزآم فاجعه :نقض مثال) ستدان یم مؤثررا  یخاص یریتیمد

( و یکاآمر یفضانورد یداتصنعت تول یاآلمان  یمیاییش یعو جواهر به صنا یکوچک کفش، نساج یصخصو یخانوادگ

 .کرد  می تلقی یرپذ را رقابت یشرفتهپبرتر و  یوکارها کسبکه تنها  یتفکر ،یتدرنها

                                                                                                                                               
1. macroeconomic phenomenon 
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 یمفهوم دارا تنها ی،و یدگاهد از .ندیرپذ رقابت ،شرایط تحقق صورتدر ها یتعالف همة ،(86 :1998پورتر ) یدگاهد از

که هم  یهسرما یاکار  یرویواحد ن یک برونداد ارزش» ؛است 1«وری بهره»کشورها  یریپذ رقابت یبرا یدمعنا در عصر جد

 ی،ور بهره بروندادکه  یهخردما ینبا ا .(73 :1990 پورتر،) «دارد یآن بستگ یارآمدمحصول و هم به ک یژگیو و یفیتبه ک

 یقنه در گرو تشو یزن وری بهره ،رود  می شمار  به پذیری رقابت ییغا هدف ،باال یو دستمزدها یزندگ یباال یفیتک

 یور بهره یشافزا یبرا وکار کسب یرونیب یطمح یطشرا یجادکشورها در ا یتر گرو ظرفخاص، بلکه د یوکارها کسب

 ینبر ا یرگیچ یپژوهش برا ینحل ا وجود ندارد. راه یکشور یاسدر مق یقفاوت مورد یفهنوز تعر ،این وجود. با است

و  یاقتصاد یاه  موضوع یتمحور یزانو م یزمان مقطع برحسبتلف، مخ های یتپوش روا هم یبند گونه ی،نظر یآشفتگ

 تریشب یالدیم 1990 ةدهتا  ی،کشور مقیاس در پذیری رقابت یفاست. تعار 1 جدول قالب در متفاوت، نظری های یدگاهد

2ها یستمرکانتل یدگاهد. شد یم یتلق یاقتصاد برونداد یاهدف  و بود یاقتصاد یاه  موضوع محور بر
 یگروه جا ینا در 3

 در جنگ یک مانند کشورها میان رقابت وجود به قائل میالدی 1750 و 1500 بین ییاروپا یاقتصاد پردازان یه)نظردارد 

و  داند  یم ناممکن کشورها را یبرا رقابت گونه ینا چنینی، ینا های یدگاهبا نقد د (1996) کروگمن .(تربیش ثروت کسب

 یو نه مراجع اقتصاد یمخصوص افراد عام ،کشورها المللی یناقتصاد ب یرا برا «پذیری رقابت» یرعلمیغ ةواژاز  استفاده

و  1990 ةدهاز اواسط  اما ،وجود ندارد یزن یرقابت یجهدرنت .ردندا یانکشورها خط پا وکار کسب ،وی دیدگاه از. ندک می تلقی

از  یاریبس یدگاهاز د ،وکار کسب یانپا خط ،جهانی شرایط تغییرو  یهو سرما یانسان یروین ییجا موانع جابه رفعبا 

با هدف  یمتعدد های یفبازتعر ،اساس اینو بر شد معنادار نیز کشورها برای ای منطقه علوم نظران صاحب واقتصاددانان 

 .گرفت صورت یراقتصادیورود ابعاد غ یقانگاشت، از طر ینا های یسترفع کا


یدرسطحکشوربرحسبمقاطعزمانیقلمرویریپذازمفهومرقابتمختلفینظرهاییدگاهپوشدهمیبند.گونه1جدول
یاقتصاداتموضوعمحوریتمیزانوزمانیمقطعبرحسب

بهبعدیالدیم1990ةدهاواسطازیالدیم1990ةدهتا

 اتموضوع محوریت با کشور سطح به ها بنگاه پذیری رقابت تعریف مستقیم تعمیم 
 (؛باخت -برد بازی) یاقتصاد

 ؛برونداد یک عنوان به یمعادل رشد اقتصاد پذیری رقابت 

 و  المللیی  ینتجارت ب ةینظر بر  مبتنی ،المللی بین پذیری رقابت به وابسته اقتصادی موفقیت
 ؛ینسب یتمز

 افیزایش ) یجهیان  یبازارهیا  در تربیشی  سیهم  آوردن  دسیت   بهدر گرو  یریپذ رقابت تحقق 
 (؛صادرات

 قیمت و باکیفیت کاالهای صادرات و جهانی تجارت افزایش طریق از یریپذ رقابت تحقق 
 تر؛ مناسب

 کشورها؛ ینسب یگاهسنجش جا یبرا یابزار عنوان به پذیری رقابت 

 3زدن  محک های روش انواع: نمونه
 ةدهاز  یاقتصاد جهان فروم ساالنة زارشگقالب  در 5

 فناوری) یفناور یتاستفاده از سه شاخص وضع با( 1997 ی،)فروم اقتصاد جهان 1980
 ةساالنگزارش  ،کالن اقتصاد محیط و دولتی نهادهای(، نوآوری دانش، انتقال ارتباطی،

5یریتمد توسعة المللی بین مؤسسة 46یجهان یریپذ رقابت
استفاده از چهار شاخص  با 7

 .ها گزارش یرو سا ها یرساختز ،یاقتصاد ییکارا  ی،دولت ییکارا ی،عملکرد اقتصاد

 ییرزمان با تغ هم ،یمل یریپذ رقابت ةیدا بازتعریف 
 باختن  رنگو  یدعوامل تول حرکت) یجهان یطشرا

ها  دولت یقیو تشو یمال های گذاریسیاست نسبی
 یمال یها در مبادله یریپذ انعطاف یشبر اثر افزا

 یها دولت های یاستو کنترل س یتیو جمع
 ،آن یفاروپا( و تعر ةیاتحاددر  یژهو به یمرکز

 یصادها با هدف صرف رشد اقت متفاوت با بنگاه
 ؛(2004 ی،ملک ؛2002 ی،؛ کامان1999 یر،)چشا

 با ،بروندادنه  و فرایند یک عنوان به پذیری رقابت 
متوازن آن و  یعدرآمد سرانه و توز یشهدف افزا

 ی؛زندگ یفیتک یشافزا یجهدرنت

 یباز یککشور برخالف بنگاه  رقابت 
6مثبت جمع  حاصل

 یردرگ یکشورها همة که 9
 .یرندبگ بهرهاز آن  توانند یم

 
 
 

                                                                                                                                               
1. productivity 
2. the Mercantilist 
3. benchmarking 
4. World Competitiveness Yearbook (WCY) 
5. International Institute for Management Development (IMD) 
6. positive sum game 
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یدرسطحکشوربرحسبمقاطعزمانیقلمرویریپذازمفهومرقابتمختلفینظرهاییدگاهپوشدهمیبند.گونه1جدول
مختلفنظریهایدیدگاهبرحسب

هااستراتژیستنظریدیدگاهنئوکالسیکاقتصادداناننظریدیدگاههامرکانتلیستنظریدیدگاه





 اقتصادی رونق کردن  مشروط 
 های بحران از رفت برون و کشورها
 و ملی اقتصاد پذیری رقابت به موجود

 تخصصی) جهانی تجارت افزایش
 ؛(نسبی های مزیت برمبنای شدن

 یریپذ رقابت 1ورداهم در پیروزی 
 یمشروط به کاهش موانع تجار

 یجهان یبه بازارها یابیدست یبرا
 یها و بخش یور بهره یشو افزا
 .افزا ارزش

 بحث ناپذیردانستن امکانو  غیرعلمی 
مکان در سطح  یریپذ هوم رقابتمف مورددر
 اتموضوع یتکشورها( با محور ویژه  به)

تنها در  ،ها  آن دانستنداراو معن یاقتصاد
 ها و نه مکان؛ سطح بنگاه

 نبود و کامل رقابت شرایط وجود به اعتقاد 
 -برد» یباز ةیجدرنتو  2تاز یکه قدرت
ل رقابت کشورها در عام عنوان به «باخت

تفاوت  دلیل  به ،افزا ارزش های یتجذب فعال
 نسبی مزایای کار تقسیم درکشورها 

 یجادبازار در ا «نامرئی دست» )کارکرد
 کار تقسیم» ةیجنتدر «متوازن ای توسعه»

 .(«المللی بین

 تجییارت» ةیچییدراز  یریپییذ رقابییت تفسیییر 
 .«جهانی

 کالن های سیاست اهمیت کاهش 
 یتاهم یشو افزا یریپذ در رقابت یاقتصاد

 یطجمله بهبود مح از اد خردعوامل اقتص
 ینوآور یشافزا برای وکار کسب محلی

 یجاددر ا یعامل اصل عنوان به مکان)
 ؛(یور بهره یلتسه یقاز طر یریپذ رقابت

 یریپذ در رقابت یتنوع فعال یتاهم کاهش 
 ؛آن مدیریت چگونگی یتاهم یشافزا و

 در اجتماعی های سیاست یتاهم افزایش 
 افزایش برای اقتصادی های سیاست کنار

 یشافزا یفیبا هدف ک ،پذیری رقابت
 .شهروندان یزندگ یاستانداردها

:نگارندگانمنبع



فیتعاروینظریهاپشتوانه:منطقهدرسطحیریپذرقابتانگاشتحیتشر

در  را آن کاربرد ند،ندا میکشورها را مردود  یاسدر مق یریپذ نگاشت رقابتکه استفاده از ا ینظران اقتصاد از صاحب بسیاری

و  دنشو  یم تولید شده محلی شدت  به فرایند یکدر  یرقابت های یتمزباور که  ینبا ا ؛کنند  می تلقی یرپذ امکان یا سطح منطقه

 (2002) یکامان ،(2004تاروک ) ،(1999) لور مانند یگریافراد د چنینو هم پورتریدگاهاز د .(19 :1990 پورتر،) دنیاب یتداوم م

 های یاستاز س نبودناربرخورد :است متفاوت ها بنگاه با یراز جمله موارد ز جهات، بعضیاز  منطقهرقابت ،(2006) یللنگو 

 وکار کسب یانتصور خط پا امکان درنتیجه و تولید عوامل تحرکها،  بنگاه یور تفاوت در بهره یجادا یبرا یکالن اقتصاد

 با بازی یک همواره و فرایند بودنبر انزم ،3«سودمندی کردن  بیشینه»هدف  یکتنها  نداشتن ،با رقابت کشورها منطقه یبرا

 یور است که بهره یمطلوب وکار کسب یطمح یجادا گرو در منطقه ةتوسع پذیری رقابت. رقابتشان نبودن صفر جمع  حاصل

 .(2008 لنگیل،؛ 2002 ملکی،) کند کمکساکنان  یزندگ یاستانداردها یشابه افز ،یتدرنهاو  دهد یشها را افزا بنگاه

را  ینسب یایمزا اصل ،تفکر نخست است. یدو تفکر اصل یونمد ،ای منطقه پذیری رقابت انگاشت تقویت و ظهور

 توجیه در دلیل دو ،(2002) یکامان مانند ینظران صاحب ،جریان این در. طقاو نه من داند یمکشورها  یانرفتار م ةکنند یهتوج

 ،دستمزد مانند کننده یمتنظ یوجود سازوکارها دلیل  به ،طقامن :دهند می ارائه منطقه سطح در انگاشت این کارگیری به درستی

بلکه  ،ای منطقه بین کار تقسیم و نسبی مزایای اساسنه بر ی،مل یجمع یبراساس قراردادها یکسانو نرخ پول  ینرخ مبادالت

 برخالف کهدارد  وجود یدو تحرک عوامل تول یاییبه نام پو یگرید سازوکار ،. در منطقهکنند یمطلق عمل م یایبراساس مزا

 نظری دیدگاه و «گرایی نومنطقه» یةنظر بر  مبتنی. تفکر دوم، (2002 کامانی،) «رساند  میخود  یانبه خط پا آن را»کشور 

 و یفرامل های یتموجود ظهور دلیل  بهرا  ای منطقه سطوح پیشین نقش مجدد تفسیر که است 4«اقتصادی جدید جغرافیای»

                                                                                                                                               
1. rivalry 
2. monopolies or oligopolies 
3. profit maximizing 
4. new geo-economy 

 ادامة

پیروان این دیدگاه: اقتصاددانان و 
مداران، رهبران بسیاری از سیاست

نگاران و تجاری جهان، روزنامه
پرفروش های کتابنویسندگان 

اقتصادی

 پیروان این دیدگاه: اقتصاددانان نئوکالسیک
(1996کروگمن )مانند 

 هایدانشکدهپیروان این دیدگاه: اقتصاددانان
از جمله مایکل پورتر ووکارکسب
ای در پاسخ به تغییر نظران علوم منطقهصاحب

شرایط جهانی ناشی از تحرک سرمایه و نیروی 
؛ انسانی
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از  ،منطقهانگاشت در سطح  ینا یافتن  اهمیت. (2012 سینگ، و کرسل) داند می ضروری ها ملت -دولتنقش  شدن  کمرنگ

سازمان  از مهم مقیاسی عنوان به»منطقه،  یشاز پ یشب یتکه بر اهم یاستمرگ جغراف یةنظر مخالفان یونمد یگرد یسو

 .(1995 فلوریدا،) کنند یم یدتأک «یگیپا دانشو  سازی یجهاندر عصر  1یفناورانه و اقتصاد

 کرد:  یابیرد یاصل ةدسته در قالب س توان یرا م یا منطقه یریپذ بر انگاشت رقابت مؤثر ینظر های دیدگاه

را با هدف  منطقهرقابت  که است (زا رشد برون ةنظری) یکنئوکالسرشد  ةینظر بر  مبتنی ،نخست نظری دیدگاه( الف

 یایجغراف ةینظر بر  یمبتن ،دوم نظری دیدگاه( ب ؛داند یم یسراقتصاد منطقه م ةیپارشد  یقتنها از طر ،صادرات یشافزا

 تر یحصر یکردیبا رو یسندگاناز نو یاریبس یری،پذ رقابت رد ها خوشهپورتر بر نقش  یدتأکپس از  .است 2یاقتصاد یدجد

 ینا یدتأک. شد منجر یدجد یاقتصاد یایجغراف های یهظهور نظر به یاقتصاد و مکان پرداختند که همگ یانبه ارتباط م

کروگمن (، 1988) یتافوج مانند یشمندانیاند یاز کارها متأثر ،یاقتصاد یتو نقش آن در موفق مکانبر  ینظر یدگاهد

 دنکر  فراهم در اش طبیعی و جغرافیایی موقعیت لحاظ  به ،مکان که است نقشی با متفاوت ،(1996ونبلز )( و 1991)

 یها تجمع مانند ییراهبردها یریکارگ به با ،یرقابت های یتمز ةندکن فراهم عنوان به. مکان کند یم یفاا ینسب های یتمز

 یور بهره یشافزا ،یجهدرنتو  یدهباز نرخ افزایش ،3مثبت یرونیآثار ب یجادا یعامل اصل عنوان به شدن، یا و خوشه ییفضا

سوم  ینظر یدگاهد (ت ؛(2005 کروگمن،شود ) یمنطقه م یریپذ رقابت سبب و کند  یم عمل (2004 ،یگرانو د گاردینر)

 های یافتاز ره یاریبس ناکارآمدی به پاسخ در که شومپیتر نظریةمنطقه و  یبوم ةتوسعزا،  رشد درون ةینظر بر  مبتنی

 یانم ینظر ةرابط» وجود به اعتقاد با و سازی یجهان های یاییبا پو مواجهه در یا اقتصاد منطقه ةتوسع یککالس

 .شد مطرح «(2005 بریستو،) یریپذ رقابت ،یتدرنهاو  یوآوردانش، ن ودر پژوهش  گذاری یهسرما

 یها عرصه درمختلف  یفتعار یانمناسب از م یفیدر گام نخست مستلزم انتخاب تعر ،یا منطقه رقابتبه  دستیابی

وزارت صنعت تجارت  یفبه تعر توان یم سیاستگذاری یها مطرح در عرصه یفتعار ینتر است. از مهم یعلمو  سیاستگذاری

 های یفو تعر یبا اهداف فرامل وکار کسباقتصاد منطقه و رشد  ةتوسع یاصل ةیفوظبا  یا منطقه یریپذ از رقابت (2002) یتانیابر

کاهش فاصله با  فهدبا  اروپا اتحادیة یسیونکم 2001و  1999سال  های یفشامل تعر اشاره کرد که آن بر  مبتنی تر یکاربرد

 دیگران، و گاردینر) بود یهاتحاددرون  یاجتماع یکپارچگیبه  یابیدست یبرا مانده عقب مناطق یریپذ رقابت یشو افزا یکاآمر

 یا منطقه یزیر و برنامه یاقتصاد یایجغراف ی،اقتصاد یعلم یها در عرصه ،انگاشت این از مختلفی یفتعار چنینهم. (2004

منطقه در  توانایی»را  آنکروگمن  پاول مانند اقتصاددانانی: کرد اشاره یرموارد ز به توان  می کمی تعاریف میان از. وجود دارد

و  یکدیگراز  یالمنطقه در جذب عوامل س ینسب ظرفیت» یا (2003 کروگمن،) «یهسرماو بازگشت  یکاف یتدارک دستمزدها

 و ای منطقه صادرات سهم افزایش بر (2004) یگرانو د یتسونک .ددانستن (2005 کروگمن،) «یاقتصاد های یتفعال یزبانیم

 ای منطقه «پذیری رقابت» (2002بگ ) .کردند یدتأک «منطقه رقابتی مزایای» با «ای منطقه پذیری رقابت» اصطالح دانستنبرابر

 :کرد اشاره زیر موارد به توان  یم یزن کیفی تعاریف میان از .دانست «گذاران سرمایه برای منطقه جذابیت میزان» را برابر با

 داشت هانگ و جذب برای منطقه اقتصادتوانایی» بر  مبنیاقتصاد کالن و خرد  یدگاهاز دو د (26: 1997) استورپر مانند یاقتصاددانان

 اقتصاددانان توسعه از یفتعر .کردند یاد «یزندگ یاستانداردها یشزمان با افزا هم ،از بازار یندهفزا یاسهم ثابت  یدارا یها بنگاه

 را «اقتصادی ةتوسع»و  ودب یزن یفیرابرخواهانه و کاهداف ب یدارا ،یاقتصاد های  موضوع بر  عالوه ،(2009 ؛2006) یللنگ جمله

 یناش یزندگ یاستانداردها یشعامل افزا عنوان به ،کار و اشتغال یروین یباال یور که از بهره دکر معرفی پذیری رقابت ماهیت

سه  یانم یچیدهتابع روابط پ ی،اقتصاد یمحرک را منطقه پذیری رقابت» ،(2004) کتارو مانند 4ییاقتصاددانان فضا .شود یم

                                                                                                                                               
1. modes of economic and technological organization 
2. NEG 
3. externalities 
4. spatial economists 
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و  تمحصوال ارزش(، تجارت) یرونیبدر بازار  تمحصوال فروش برای محلی های بنگاه توانایی اقتصادی، توسعة یرمتغ

 مانند یاقتصاد دانانیجغراف .دانستند «یمحل یعیطب منابعو  یهسرما ی،انسان یروین یریکارگ ( و بهوری بهرهها ) آن یسودمند

 یریپذ و رقابت یا رشد منطقه ی،اقتصاد ییکارا های  موضوع فضایی های داللتبه  یی،فضا یبرابر جای  به (1999) یرچشا

 سرمایه جذب هدف با مکان جذابیت تداوم موضوع بر (2002) ملکی مانند یا علوم منطقه نظران صاحب .کردند توجه یا منطقه

 های  بر موضوع یدتأک براساس (2004) ملکی یدترجد تعریفکردند.  استفاده 1«مکان چسبندگی» عبارت ازو  داشتند یدتأک

 های وابستگی و جمعی یادگیری و یاری هم اجتماعی، های سرمایه انسانی، های زیرساخت جذب هدف به نرم یا یرمالیغ

اشتغال، رفاه و  یداریپا ینتضم سازی، یدر عصر جهان یا طقهمن ةتوسعرا با هدف  پذیری رقابت(2002) یکامان بود. غیرتجاری

 و جذب در منطقه اقتصاد توانایی آن را (2004کوک ) ،یتدرنهاو  کرد تلقی «مکان جذابیت»با  مترادف و یثروت ضرور

 .دانستساکنان  یزندگ یزمان با بهبود استانداردها هم بازار، فزایندة یاسهم ثابت  یدارا یها بنگاه داشت هانگ

. شود  می یسرم ها دیدگاه یبند گونه کمک  به یزن ای منطقه پذیری رقابت چیستی درک و آشفتگی این از رهایی

 ةیرگونز بر  مبتنی پژوهش، ینا ةاداممورد استفاده در  یف. تعردارند پوشانی هم یکدیگر با ،2در جدول  شده ارائه های گونه

و نه  فرایند یک عنوان بهآن  یریپذ رقابت و شود  میشناخته  یدانش و نوآور ةیچدر وانعن به منطقه ،دوم است که در آن

 یفیتبهبود ک یقاقتصاد کالن، بلکه از طر های یاستس یقنه از طر ،یزندگ یفیترفاه و ک یشافزا ییفرآورده، با هدف غا

کنندگان و  مهاجران، مصرف یال،س های یهدر جذب سرما ینوآور یشافزا .1 :شود  یم یسرم یرز یوالت یگیریپمکان و 

 .منطقه یعملکرد اقتصاد بهبود .4 و ثروت یعو توز یور بهره تداوم .3و درآمد سرانه،  یور بهره یشافزا .2 ،گردشگران
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نخستگونةبندیگونهمالک
دومگونة

دومزیرگونةنخستزیرگونة
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 یا زا درون 

 هدف بودنزا برون
 زا برون  زا برون

 زا درون 
 زا درون 

 از هدف
 یپذیر رقابت

 از ها بنگاه سود کردن  بیشینه 
 ؛تجارت طریق

 از تربیش سهم آوردن  دست  به 
 ؛ای فرامنطقه بازارهای

 یها و شرکت ها  سرمایه جذب 
 ؛یخارج

 ؛دولتی اعتبارات و بودجه جذب 

 یعتوز ةمسئل با نداشتنسروکار 
 .متوازن

 و  یهسرما جذب
 بیشتر کنندة مصرف

 گردشگرو  جمعیت)
 پردرآمد(

 کمی و مادی رهیافت 
 تولید و وری بهره افزایش

 منطقه در ثروت

 استانداردهای و رفاه افزایش 
 طریق از منطقه در زندگی
 ثبات و تداوم و ثروت تولید
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 ثروت در منطقه و  توزیع
 یبرابرنرخ اشتغال/  یشافزا
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 ؛(یریپذ رقابت

 اشتغال کیفیت افزایش. 

 بودن  ای وردهآفر یا یفرایند
 پذیری رقابت به نگرش

 پذیری رقابت -ای فرآورده نگاه 
 ؛رشد با برابر

 یعملکرد اقتصاد ینسب اهمیت 
دن ز محک ةیوشکشورها به 

 و پیشرفته و محروم نقاط ییشناسا)
 ؛(آن دالیل

 چگونگی چنینو هم فرایندابزار و  عنوان به پذیری رقابت 
 توسعةبه هدف رشد و  دستیابی یمنطقه برا مدیریت

 منطقه عملکرد بهبود و اقتصادی

 
  

                                                                                                                                               
1. Sticky place 

توسعة رشد یا 
اقتصادی

)کمیت یا کیفیت(
منطقهرشد و عملکرد اقتصادی 

بهبود عملکرد اقتصادی 
سبب یکهبهنحومنطقه 

افزایش ظرفیت تولید درآمد 
در اقتصاد محلی شود

یکپارچه و پایدار منطقهةتوسع
و 

ای 
برابری فضایی
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 113   یراندر ا یا طقهتوسعة من یریپذ رقابت یتموفق یها مؤلفه یریکارگ سنجش مناسبت به

مختلفینظریهادگاهیدازیامنطقهیریپذرقابتیهاشرانیپییشناسا

 ،سیاستی یها و چه در عرصه یچه در متون نظر یری،پذ رقابت یساز و مدل یریگ اندازه یها روش شناساییوجود  با

 ینظر ندازهایا چشم از ،موجودمتون  در. (2006 لنگیل،است )هدف دچار ابهام  ینا کردن یاتیعمل یچگونگ همچنان

 یانم یباًتقر اما ،اند  شده یمعرف یا منطقه یریپذ رقابت 1یتموفق یها مؤلفه عنوان به لفیمخت های پیشرانمتفاوت، 

 یزانو م یریکارگ مناسبت به ةینزم در یامعج دانش ی،ا منطقه یها توجه به تفاوت بادارد که  وجود نظر  اتفاقنظران  صاحب

 پذیری رقابت موردشان در سوم مقاله ةنسخ در (2012)سینگ و کرسل که چنانآن .ندارد وجود ها پیشراناز  یکهر یاثرگذار

 ،وجود دارد یریپذ رقابت یریگ و اندازه فرایند یحتشر یبرا که یهای رهیافت ،ندکن میاظهار  یکاآمر یشهر کالن طقامن

که در  دهند یانجام م یرا با عوامل طقامن بندی رتبه موجود، های رهیافت بیشتر. هستند یکاست دچار یمتعم در یهمگ

 را پذیر رقابت شهرهایها،  خوشه یةنظر در (2002لور ) یا پورترثال، م یبرا ؛ددار یبیشتر یتمکان اهم ها،  آن یریپذ رقابت

 یجادرا در ا «خالق افراد» ةمؤلف تنها (2005) یدافلور یا هستند 2بر پژوهش برتر های یتفعال بر  مبتنی که دندان می هایی آن

 ترین یدهفا کم سیاستگذاریمدل عام  یزدر تجو ،نگر یهسو تک های یافت. رهداند یم یتاهم یدارا یکاآمر طقامن یریپذ رقابت

ا تعداد را ب یریپذ است که رقابت «دنز  محک» ،سیاستگذاریدر متون  یژهو بهمورد استفاده  یگرد یافت. رهشوند یم یتلق

 با مقایسه در یرهامتغ یتاهم یبضر نبودن  مشخص بر  عالوهروش،  ینا یرادهای. از ادسنج  می یکسانوزنبا  یرمتغ یادیز

 است. یر مورد بررسدر بست یریپذ رقابت یبتقر عنوان به شده انتخاب یرهایاعتبار متغ ،یکدیگر

 یزانبا هدف سنجش م ،شده یمعرف های پیشران ییبه شناسا رو یشپژوهش پ گفته، یشپ های یغلبه بر کاست برای

 یاصل یانداز نظر در قالب هفت چشم توان یرا م یتموفق یها مؤلفه ین. اپردازد  می ینها در سرزم آن یریکارگ مناسبت به

 یدگاهو د 3یاقتصاددانان تکامل ةینظر .3 ،ها یستاستراتژ ینظر یدگاهد .2 ،یاقتصاد یدجد یایجغراف ةینظر .1: کرد یابیرد

5رشد جدید های یهنظر .4 ،4ها یتریننوشومپ ینظر
6خالق های یهسرما ةینظر .5 ،یانسان های یهو سرما زا درونرشد  رومر،7

8، 

7یشهر مصرف ینظر یدگاهد .6
8یفرهنگ -یشناخت های یتفعال ةینظر .7و  9

 ؛10

 ،یریپذ رقابت -(2006 ،دیگران و پایک) ستها یکنئوکالس یدگاهد ةیافت بسط که-یاقتصادیدجدجغرافیای ةینظر در

 سازی تخصصی. شد تعریف «(2004 هیرمیس، و بود) یرونیب یاز بازارها یشترببا هدف کسب سهم  ینسب یور بهره»

و  یکدوکاقتصاد ) ةیو رشد پا (2006 پاور، و مالمبرگ) ییفضاتجمع  ید،کاهش تنوع تول و نسبی های مزیت براساس

 (2005) کروگمن یاقتصاد یدجد یایجغراف ةینظر یربنایز عنوان به یدگاه،د ینمطرح در ا پیشرانسه  ،(2012 ،یگراند

بارز  یژگیو ها یتتمرکز فعال ،یو یدگاهاز دارائه شد.  یزن یاسیدر ژورنال اقتصاد س یالدیم 1991در سال  که بود

9یانباشت یتاز مدل عل ،یهنظر ینا دراست.  یاقتصاد یایجغراف
10یرونیب یها صرفه یجادا یبرا تجمع قالب در 11

 عنوان به 12

 .شود می استفادهمنطقه  یریپذ رقابت یجهدرنت وصادرات  های یهدر بهبود پا یندهفزا یها منبع بازده

 های یت: فعالدهند می قرار یشرانپمنطقه را در گرو دو  یریپذ رقابت ،رترپو مانند هایی یستاستراتژ یگر،د یدگاهید از

 ومدل عام  یک عنوان به ،یرقابت یدها و اقتصاد جد خوشه در (1998پورتر ) یا خوشه ةتوسع ی؛ا خوشه ةتوسع و ور بهره

که  یهخردما ینا با ؛است شده پذیرفته کشورها از بسیاری در (2006 دیگران، و آشم) «یاستگذاریس یدجد یدارو نوش»

                                                                                                                                               
1. Success determinants 
2. research-intensive production 
3. Evolutionary theories 
4. Neo-Schumpeterian 
5. New growth theory 
6. creative capitals 
7. consumer city 
8. cognitive-cultural industries 
9. cumulative causation 
10. external economies 
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 ،یتدرنهاو  یو نوآور یدانش ضمن یدولت سبب ،ها خوشه درون یاری هم و رودررو ةرابطو  یزهاسرر ی،مکان هم یایمزا

 .شود یمنطقه م یریپذ رقابت

عامل  عنوان به پیشران ینبه ا نیز (2009) یللنگو  (2002لور ) مانند فضایی پردازان یهنظر ها، یستبر استراتژ  عالوه

 یادن یجا در همه یاستگذاریسو ابزار  یشرانپ یک عنوان بهها  خوشه یز. گرچه تجورندنگ یم یرقابت های یتو مز ینوآور

.است شده مشروطقلمرو  ای ینهزم های یژگیو برحسب یریکارگسنجش مناسبت به به ،سته نشده و کاربرد آننادمناسب 

 وکار کسب یطاست. مح یچهار عامل الماس رقابت کنش یانم یلگرتسهو  ییخوشه نمود فضا ،(2004پورتر ) یدگاهد از

 یطشرا: شود یم یلتشک یک،کالس های یهاز چهار عامل متفاوت با نظر -شود یم یدهنام یکه الماس رقابت -مدنظر پورتر

به بازار  یدسترس فقط نهو  یفیتباک یتقاضا یطشرا ید،تول ةیشرفتپ و یتخصص یالبر نقش عوامل س یدتأک با یدعوامل تول

از  یمنافع ناش گرچها. بنگاه در انتخاب مکان یساختار، راهبرد و رقبا یتدرنهاو  یبانپشت یامرتبط  یعصنا ،گسترده

 یدیابعاد جد شدن  اضافهبه  یا خوشه ةینظر ،است شده یحتصر یزشدن ن  یتجمع یککالس های یهنظر دربه رقبا  یکینزد

 .کند یم اشاره یجوار هم ةیجنت در یریپذ در رقابت ینوآور مانند

( تجمع) یمکان هم نوع هر با برابر را آن انگارانه، ساده تعابیر بعضی. در ندارد یاستاندارد تعریف ،خوشه اصطالح

 .(2006 سیمی،است )شدن   یتجمعاشکال  یرپورتر و سا یها خوشه یاندرک تفاوت م دارد، اهمیت چهآن اما ،اند دانسته

(، 1937هوور )(، 1919مارشال )مانند  یافراد مدنظر یتیفعال یها تجمع یربا سا «یوندینهاد پ» یک عنوان بهپورتر  ةخوش

اند  شده معرفی شدن  یتجمع یایمزا یرو سا نشتی آثاراستفاده از  منظور به کهمتفاوت است  کروگمنو  یزاد(، ا1950پرو )

یدتبادلشدکه از  فعالیتی واحدهای یانم یاجتماعییوندهاپبر اعتماد و   یمبتن است یا شبکه ،خوشه. (207 :2006 استینر،)

 در چهآن ،(کنش یانم ةشد  یمحلشکل  ،الح پورترطاص  به) یمکان عالوه بر هم ،درواقع. ندبرخوردار فردیینروابطب و دانش

( و یدوفروشخر های یرهزنج) یعمودارتباط  شامل یبنگاه  یانم یوندهایوجود پ ،است ضروری تجمعاطالق نام خوشه به 

 یها روابط و شبکه ومشابه(  یو نهادها ها یفناور ی،تخصص یهادروندادمکمل، استفاده از  های  خدمات و محصول) یافق

سروکار  یجوار و با هم یستن به فضا یدشبکه الزاماً مق» اما ،شباهت دارد شبکه ةالگووارنظر به  یناست که از ا یاجتماع

 .(2006 فرانسیس، و فلدمن) «ندارد

 یری،پذ در رقابت ها یکنئوکالس ینظر یدگاهد های یرفع کاست یدر تالش برا ها، یتریننوشومپ و یاقتصاددانان تکامل

 و «ینوآور» برای ،(1997 مورگان،) «یراقتصادیغو  یناشدن مشاهده یفیک عوامل»نقش  یمعرف با 1980 ةدهاز اواخر 

( باشد مطرح ینشود، بلکه بعد نوآور قرار داده یدیجد وکار کسبهر نوع  معادل تنها کارآفرینی که گاه آن) «کارآفرینی»

را از  یریپذ توجه مباحث مربوط به رقابت ،یحصر طور به که بود یفرد یناول (2008)شدند. پورتر  قائل ای یندهفزا یتاهم

 آن پیرو و وری بهره در نوآوری نقش سمت  به «ینوآورو  بودن  متفاوت معنای  به  یرقابت راهبرد» یمعرف یقطر

مارکس  یزاز آن ن یش. پپرداخت منطقهکشورها و نه  یلتنها در سطح واحد تحل ،مسئله این به اام ،کرد جلب پذیری رقابت

 از ،«قیمتی رقابت» یجا به «کیفیت سر بر رقابت» یحترج یقها، از طر بنگاه یلسطح واحد تحل ( در1943) یترشومپو 

 یشپ آنجاتا  ینوآور یت. اهمندبود داری یهدر اقتصاد سرما یرقابت مزایای اولیة یروین عنوان به ینوآور یمعرف گامانپیش

در  یمناسب یاستها را س خوشه یجادا یبرا گذارانیاستس ةعجل ،(2006 ) یمیسنظران از جمله  از صاحب یاریکه بس رفت

 یشافزا برای رامنطقه  ینسب های مزیت ها  آن. کردند معرفی یرا معلول و نه علت نوآور ها خوشه و ندانستند ییرپذ رقابت

 .کردند تلقی یرا ضرور یرقابت یاینوآورانه در خلق مزا یراهکارها و دانستند ناکافی یریپذ رقابت

 ،پذیری رقابت کلید ،(1990رومر )و  نوبل جایزة ةبرند( 1998لوکاس ) روبرت ،اقتصاددان گالوسر دادوار دیدگاه از

آثار  ایجاد سببامر  یناست. ا یشهو اند یدها یدتول یبرا یانسان های یهسرما یامتخصص  یروین جذب در منطقه ییتوانا

در  یانسان های یهنقش سرما به( 1958اولمن ) یزاز آن ن یش. پشود می «انسانی بیرونی های سرمایه»به نام  یمثبت یرونیب
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از  یرا ناش طقامن یانم یور تفاوت بهره ،زا رشد درون ةینظر ای منطقه نسخة. بود کردهاشاره  یا منطقه ةتوسع فرایند

محور  و پژوهش یانبن دانش یعشاغل در صنا ةکرد یلتحصکار  یرویسهم ن یانزا و در گرو تفاوت م وندر یرهایمتغ

 ،نیستندبرخوردار  یاز صراحت کالبد ،یهنظر یندر ا یزشدهتجو های پیشران. داند یم 1«فزاینده های بازده منبع» عنوان به

به  یرمستقیمغ طور بهلوکاس  یانسان ةیسرما یها خوشه یا (1995) یگرانو د گالوسر 2شهر مهارت مانند هایی شتانگا اما

 یهخردما نیبا ا ؛دناشاره دار یریپذ رقابت یشافزا یعامل اصل عنوان به ،متخصص در منطقه یانسان یرویموضوع تجمع ن

 ی. در راستایابد یم یشمناطق افزا یور اختالف بهره ،باشد تر یمحل ینوآور یبرا یضرور 3یدانش یزهایکه هرچه سرر

 تیو نرخ رشد جمع یانسان های یهسرما یانم دیگرانگالوسر و  یری،پذ بر رقابت یانسان های یهسرما یاثبات اثرگذار

 .اند  هیافت مستقیمی رابطة یتانیاو بر یکا( در آمریریپذ از رقابت یبیتقر عنوان بهمنطقه )

مانند آلن  یاریکه برخالف بس است یاز کسان ،«خالقیت های سرمایه»با طرح انگاشت  (2003) یدافلور ریچارد

 واحدها ینخالق ا یانسان یرویبلکه در جذب ن ی،رقابت یتیفعال یرا نه در جذب واحدها یریپذ شروع رقابت ةنقطاسکات، 

 این با دارد؛ اشاره رقابتی ای منطقه توسعةکار خالق در  یرویجذب ن یتبه اهم ،2003خالق سال  ةطبق ةینظر. داند یم

 بر  عالوه» ،اساس یناست. برا یرقابت یاقتصادها یشرفتپ یاصل یروین ،وع و تنوعمعرف تن ،خالقیت که خردمایه

 یقاز طربلکه  یه،بر سر جذب سرما فقط نه طقامنو  (2006 استینر،) «است یضرور یزن یتخالق ی،و کارآمد سازی ینهبه

 ید،عصر جد یها برنده عنوان به ،خالق مراکز. (2006 ،یگرانو د پایکاند ) رقابتدر  یزن خالق طبقةمناسب  یطخلق مح

خالق در فرم  هایبرونداد یباال یزاناز م یبرخوردار دلیل  بهافراد خالق، بلکه  باالی تعداداز  یبرخوردار دلیل  به تنها نه

 گرچها است؛ متفاوت جهاتی از ،فلوریدا دیدگاه. (2005 فلوریدا،) یندآ می شمار  به یرپذ رقابت ،تک یها یعصناو  ینوآور

احد لوکاس( است که به انسان و نه و انسانی سرمایةپاتنام و  یاجتماع ةیسرما) یگریدمشابه  ینظرانداز  از دو چشم متأثر

را مدنظر  یانسان های یهنوع خاص از سرما یکتنها  ه،ینظر ینا .نگرند یم یا منطقه یریپذ عامل رقابت عنوان به یتیفعال

 دانشگاه، استادان مندان،فراخالق )دانش یمرکز ةهستشامل  یدجد یها . افراد خالق و معرف شکلدهد می قرار

 مندان حرفه و( گرانتحلیل و گرانپژوهش نویسندگان، معماران، ،ناطراح  بازیگران،  کارآفرینان، هنرمندان، گیرندگان، تصمیم

و  یلها و دال مکان یعضانتخاب ب ییخالق به چرا های یهسرما ةینظر ،عالوه به. برتر و بنیان دانش های فعالیت خالق

 .پردازد می( شکیبایی و تنوع نوآوری، خالق: ةطبق خواهدل یشرط مکان سه) یشانا یمکان های یمتصم یرکارعوامل ز

 ی،نوآور و رقابت یتیفعال یرا تنها با هدف جذب واحدها پذیری رقابت ،یگرد یدگاهیاز د (2000) یگرانو د گالوسر

 دادهایروی و مصرف جذب گرو در تر یشرفتهپدر مراحل  که بودند باور این بر بلکه ؛ندانستند یسرم یانسان یرویو ن یهسرما

 عنوان به رفی،مصمنطقة یجادا ی،ا منطقه یریپذ رقابت ةینزمدر  شده یمعرف های پیشراناز  یکی ،اساس  اینبر. است مصرفی

عامل  یتاهم ییرتغ پیشهرها و مناطق، در یموجود برا یکنون یکه تقاضا باور ینااست؛ با  یمحل سیاستگذاریابزار 

آزاد از  یانسان یروین یحترج در .است مصرفی تسهیالت برای تقاضا نوع از زندگی، کیفیت سمت  به ونقل حمل های ینههز

 میان رابطةبا اثبات  یاست. و یفیتباک یستز یالتتسهمختلف  از انواعبرخوردار  یها مکان منظور  مکان، یدق

 ةگردونآن در  یبقا منطقه و ةیندآ ،«تسهیالت» ةینما و(« یریپذ از رقابت یبیتقر عنوان به) یتجمعرشد  هایتغییر»

 یفیتک یشدر گرو افزا یریپذ رقابت ،بنابراین ؛دادکنندگان قرار  مصرف یآن برا یتجذاب یزانم گرو را در یریپذ رقابت

 .یور است و نه بهره یستز یشآسا یالتو تسه یزندگ

گرو  دررا  پیشرفته کشورهای در منطقه یریپذ رقابت (66 -41 :2008اسکات )آخر، آلن  ینظر یدگاهد در

                                                                                                                                               
1. increasing returns 
2. skilled city 
3. knowledge spillovers 
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 ،وکار کسبو  یخدمات مال ،یفناور بر  مبتنی های فعالیت دستةاز چهار  متشکل «شناختی -فرهنگی های فعالیت»

گر مشاغل با  که ارائه یهخردما ینا با ؛دهد یرار مق یا و رسانه یفرهنگ های یتو فعال مد بر  مبتنیو  یهنر های یتفعال

 دلیل  به و اند  کیفیت و نوآوری باالی سطح از برخوردار و اجتماع و زیست یطمح دوستدار ی،ا دستمزد باال و حرفه

. در مناطق دارند پذیری انعطاف ،ییریابندهتغ یطمواجهه با شرا در ،شان فعالیتی های سیستم بودن  غیرعادیو  یراستانداردغ

و  یتاهم ةدرجمناسبت و  یزانم یریگ به اندازه ،ادامهدر. است آمیخته همدر یحکار و تفر ،ها فعالیت دسته این بر  مبتنی

 .شود  میپرداخته  ینسرزم یا منطقه یریپذ رقابت پیشران عنوان به ی،نظر های یدگاهد یناز ا یکهر یاثرگذار



پژوهشروش

. شود  میروش پژوهش پرداخته  یحبه تشر ،منتخب یموردپژوه ةگسترعلت انتخاب سطح و  تشریحپس از  ،قسمت این در

 ةمسئل: است یاصل ةمسئلدر سه  ،انتخاب ینا ةیخردمااست.  یرانا یاستان طقامحدود به من ،رو پیش پژوهش سطح

 یدر حد مباحث مکان ییفضا ةتوسع یزانر برنامه هاییاراخت ةگستربه  ی،مکان تحلیل انتخاب واحد یلدل عنوان بهنخست، 

 یو راهبردها یکالن اقتصاد های یاستس مانند یگرید یها مقوله یاثرگذار توان ینم گرچها گردد؛ یبازم یو نه اقتصاد

 یها یاستس با مرتبطو  کالن یاقتصاد ةیدپد یکمکان را  یریپذ که رقابت یفیتعار ،رو یناز ا .گرفت یدهبنگاه را ناد

 ی،ا انتخاب سطح منطقه یلدل عنوان بهدوم،  ةمسئل. آیند یم شمار  بهپژوهش  ینا ةگسترنامربوط و خارج از  ،دانند می یدولت

است. از  تولید عوامل تحرک دلیل  به منطقه، سطح در یقلمرو رقابت بودنمعنادار مورددر نظران صاحب بیشتر نظر  اتفاق

در  یرانو شرکت نسبتاً محدود ا یاسیموانع س ها، یمتحر دلیل  به ین،سرزم یاسانگاشت در مق ینپرداختن به ا ،رو ینا

 یاسسطح استان در مق انتخاب یلسوم به دل ةمسئل. استنامربوط  ید،نبود تحرک عوامل تول ،یجهدرنتو  یجهان یبازارها

 یک مدیریت ةحوز درکه  شود یاطالق م یمرز یدارا ییقلمرو به واحد فضا یری،پذ در مباحث رقابت .دارد منطقه اشاره

 :2006 ،دیگران و پایکدهد ) یم یاییو جغراف یشکل نهاد ،ای منطقه توسعة یقرار دارد و به فضاها یادار یا یاسینهاد س

 یرانامکان در ا ینا یری،پذ رقابت یها در پژوهش یکارکرد یشهر یها مجموعه یاسبرخالف مناسبت مق ،ینبنابرا ؛(35

 یدشوار یانبود  ،یگرد ی. از سویستن یسرم یو قانون ینهاد یتاز هو یشهر یها مجموعه نبودنبرخوردار دلیل  به

 .سازد می ناممکن را سطح این در موضوع به پرداختن مقیاس، این در نیاز مورد یلیتحل یها داده یگردآور

 های یشرانپ یاثرگذار یزانم کردن فرض  یکسان پرسش، دو این به پاسخگویی در رایج های رهیافت کاستی

 سببی، روابط تدوین در( میانجیگر ) مداخله متغیرهای نقش به توجهی بی پذیری، رقابت به دستیابی در شده ییشناسا

و  یعنوان گام اساس خاص مناطق کشور را به های یشرانپ ییشناسا ،بسترها ةمرسوم به هم یها مدل یمتعم بودن  ناممکن

پژوهش قرار داده است.  یندر دستور کار ا ،«یرانا یا منطقه یریپذ رقابت ییتوسعة فضا» یمدل نظر تدویندر  یننخست

و هفت  یا منطقه پذیری رقابت یسبب ةمطالع ،سرزمین در ها پیشران یناز ا یکهر کارگیری به مناسبت سنجش روش

 پیوستگی یا تغییری مه اصل: است ضروری اصل دو وجود ،سببی روابط وجود اثبات اعتبار در. است شده  شناسایی پیشران

و  شود یثابت نم بودن  سببی ینجاا تا) یتجرب یها براساس استدالل یردو متغ ینب یاستفاده از اثبات وجود روابط آمار با

 یبرا ،پژوهش این در(. یگرد ای پدیده وقوع پیدر ای پدیده آمدنیدپد) یتوأم اصلو  (شود می تأیید یبستگ فقط وجود هم

 یمستخرج از مبان یها استدالل بر  عالوه ی،سبب ةرابط یشرط الزم برا عنوان به یتوأماصل  یبرقرار از ینانحصول اطم

 ةفاصلبا  یگرد ةیدپدبر  یدهپد یک وقوع ثارآکه  یهخردما ینا با ؛استفاده شده است یزن یریتأخاز روش ساختار  ی،نظر

 b یروقوع متغ سبب پس از پنج سال ،(پذیری رقابت های پیشراناز  یک)هر a یروقوع متغ اگر ،یابد  میبروز  یزمان

 است. b ةیدپدعلت وقوع  aشود، رابطه اثبات ن ینا عکس اما شود (یا منطقه یریپذ )رقابت
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هاافتهیوبحث

 مدل) یرهامتغ یحو سنجش صح یریگ اندازه نخست ةمسئل :وجود دارد مسئلهدو  یعلم یها در استنتاج ،یطورکل به

 یانم یروابط سبب ینسب یینقدرت تب دوم ةمسئل و مکنون و آشکار( یرهایمتغ یانروابط م یفتعر :گیری ازهاند

قوت  یزانو م یبررس ،منتخب های شاخص با را مکنون متغیرهای پیچیدة یروابط سبب توان یچگونه م کهاین ؛یرهاستمتغ

 (.سببی روابط تعریف: ساختاری مدل) کرد ارزیابیها را  آن یروابط نهان



شدهییشناسایهاشرانیپیسازهینما-یریگاندازهمدلنیتدو

از هفت  یکهر زمینه، یناست. در ا یریگ مدل اندازه ینتدو یا یرهامتغ سازی یهنما ی،سبب های  همطالع در نخست گام

 مفاهیم عنوان به ،یکدر هر شده یمعرف های پیشرانپژوهش و  های سازه یا مکنون یرهایمتغ عنوان به یانداز نظر چشم

 دربرگیرندة -دشو یته مشناخ یزن سازه یا ینهان یها که با نام -مکنون متغیراند.  گرفته شده درنظرسازه  ةدهند یلتشک

 و انتزاعی به توجه با. استبر دو نوع مستقل و وابسته  و دارند راسطح انتزاع  باالترینکه  است مفاهیمی

 هاییراستفاده شود. متغ (گرنشان) یریگ اندازه یا آشکار هایمتغیر از بایدمکنون،  یرهایمتغ بودن  گیری اندازه  غیرقابل

 ینآشکار منتخب در ا یرهایو متغ مفاهیمو  مکنون یرهایهستند. متغ یریگ اندازه قابل یها همان شاخص ،درواقع ،آشکار

 .شوند  می مشاهده 3جدول  درپژوهش 


پذیریرقابتسببیپژوهشآشکاریرهایومتغیم)مستقلووابسته(،مفاهمکنونیرهایمتغیفتعر.3جدول

آشکارمتغیرمفاهیممستقلمکنونهایمتغیر

 جدید جغرافیای نظری دیدگاه
 اقتصادی

 کاهش و منطقه ساختار اقتصاد سازی تخصصی
 تولید تنوع

 نفت و یاستثنا به دییتول یهابخش ةافزودارزش  ینیج یبضر
 (1390معدن )

 های یتبراساس مز منطقه تجارت یشافزا
 یا منطقه ینسب

 یدارا های یتفعال ةافزودارزش  یمکان یبضر تغییرات یبضر
 (1385 -1380) ینسب یتمز

 ها استراتژیست نظری دیدگاه

 (1381) اینترنت و رایانه یالتبرخوردار از تسه یخانوارهاسهم  یدتول های یرساختو ز یطیعوامل مح

 شدن  یاخوشه یزانم
 ،یکاز  یک یباال های یتفعال یمکان یبجمع اختالف ضر

 (1390نفت )بر   یمبتن یهایتفعال یاستثنا به

 تقاضا یفیتک
( یخوراک و یرخوراکیغ) خانوارها منزل یرونب های ینههز

(1387) 

 اقتصاددانان نظری دیدگاه
 ها نوشومپیترین و تکاملی

 (1390کارکن )نفر  10 یباال یها کارگاه یازا  به ینوآور ةسران نوآوری هایبرونداد

 نوآوری هایدرونداد
 (1385ها )ینهزش خانوار از کل هزآمو ةینسهم هز یدانش گذاری یهسرما

 یدانش یرساختز
و  پژوهش یتفعال یمشغول در واحدها گرانپژوهشسهم 

 (1379ها )(/ تعداد کارکنان دانشگاه1383اشتغال )توسعه از کل 
 1385سال  50تا  14 یتاز جمع یمتوسطه و عال یتسهم جمع انسانی های سرمایه زا درون رشد نظری دیدگاه

 خالق های سرمایه فلوریدا نظری دیدگاه
 یانبن دانشمندان حرفه

 64تا  25 یتارشد به باال از جمع یمهندسان کارشناس سهم
 (1390سال )

 فراخالق یمرکز ةهست
ارشد   یکارشناس و هنر یانسان یها رشته آموختگاندانش سهم

 (1390باال )به 

 مصرفی منطقة وسرگال نظری دیدگاه
 (1387مسکن ) ةاجار مصرفی منطقة برونداد
 (1385) یتجمعکل  یازا  به سینما انیسهم تماشاچ مصرفی منطقة درونداد

 فرهنگی -شناختی های فعالیت اسکات ینظر دیدگاه
 و سرگرمی هنر،» ،«بیمه و مالی» های فعالیتدر  اشتغال سهم

 «ای حرفه و فنی علمی،»و  «و ارتباطات اطالعات» ،«تفریح
(1390) 

 آشکار متغیر مفاهیم وابسته مکنون متغیر

 ای منطقه پذیری رقابت
کار  یروین ازای  به: ارزش افزوده یانسان یروین وری بهره و نرخ اشتغال دستمزد افزایش

(1390) 
:نگارندگانمنبع
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 در تولید نابرابری میزان و پراکنش وضعیت نمایش برایساختار اقتصاد منطقه،  سازی یمفهوم تخصص زمینة در

 ارزش»شده است. علت انتخاب  استفاده «ینیج یبضر» از -است شدن  تخصصی گرنشان که -مختلف های قسمت

 در یران،مرکز آمار ا یکیدرگاه الکترون یاتدر فهرست نشر ،متغیر این از تر تفصیلی آماری های داده بودن  فراهم ،«افزوده

 های  هرشت تفکیک  به ،اقتصاد یتاز وضع تری است که درک روشن یانسان یروین اشتغالمربوط به  یها داده با مقایسه

 یزانو م بودن  ای پایهاز  یمناسب یبتقر ،یمکان یبضر یزن یا مفهوم تجارت منطقه زمینةدر  .دهد می دست  به مختلف

وجود  علت. شود  می یاننما ییراتتغ یببا استفاده از ضر یزآن ن یشکه افزا دهد یم دست  به یاقتصاد های یتصادرات فعال

 ساله پنج یریتأخساختار  ،منطقه تجارت افزایش هایبروندادکه  است فرض ینا یبضر ینا ةمحاسبدر  ساله نجپ ةفاصل

 .دنشو می گرفته نظردر یاقتصاد ةمداخل یک هایبرونداد ینیمعموالً در فراب که دارند

 یمعرف یاصل ةدسترا در چند  یریپذ اثرگذار بر رقابت یطیمح یطپورتر شرا گرچها یطی،مح عواملمفهوم  زمینة در

 مانند عواملی و دنکن یم یجادکشور تفاوت ا یکدرون  طقامن سطح در که شود می پرداخته مواردی بیان به تنها ،کند یم

 حذف -است اثرگذار کشورها سطح پذیری رقابت در فقط ومشترک  ،کشور یککه درون  -قانونی و اریاد های زیرساخت

 و پژوهشی و آموزشی نهادهای شامل فناورانه های زیرساخت و آموزشی وضعیتشامل  یمنابع انسان چنینهم. اند  شده

. در سنجش شوند  مین یبررس قسمت یندر ا ،یانسان های یهسرما ینظر یدگاهد های رانپیشبا  یپوشان هم دلیل  به ،دانشگاهی

 مکانی ضریبچه هر که است هدش گرفتهنظرحالت استاندارد در ،یاشتغال کشور یمکان یبضر یتوضع شدن  ای خوشه یزانم

 یکی عنوان به یشرفته،کنندگان پ از استفاده یبرخوردار یزان. سنجش ماست یشترب هایتتمرکز فعال ،آن باشد از یشتربمنطقه 

 شده است. یسراز منزل خانوارها م یرونب های ینههز ةینما یقاز طر ،پورتر یریپذ از ابعاد الماس رقابت یگرد

(. 2000 فلدمن،) دهد  یرا نشان م یدر سنجش نوآور و تفاوت وجود ابهام ،نبر متو یمرور ی،مفهوم نوآور زمینة در

دانش  یدتول یزانم ،(2008 ،یگرانو د هاگینز) یدانش گذاری یهسرما میزان مانند آن هایدرونداد از ،سنجش برای گروهی

از  ،دیگر یگروه که حالیدر ؛کنند یم استفاده (2006 پاور، و مالمبرگ) یفیتباک تقاضاهای( و 395 -373 :2000 ن،فلدم)

 در. کنند یم استفاده ها  اختراعو تعداد  (2002 لور،) یدجد یها بنگاه یجادنرخ ا ی،مل های یزهمانند جا یبرونداد یها سنجه

 این سنجش برای ،یراناختراعات در ا اطالعات پایگاه نبود دلیل  بهاز هر دو روش استفاده شده است.  ،پژوهش این

 یتو مالک یوآورن یریتمد و مدرس مشاور ی،کامران باقر یگردآور هب کشور یرسم یها روزنامه از اطالعات ،مفهوم

 یها بخش ینورتر بهره ةمحاسب فرهنگی، -یشناخت های یتآشکار فعال یرهایانتخاب متغ روش استفاده شده است. یفکر

 براساس ها یتاز فعال یفهرست ،کار حاصلاست.  نسبی های مزیت بر  یمبتن های یتفعال یاستثنا به ،کل کشور یتیفعال

 و گالوسر کرده است. معرفی فرهنگی -یشناخت های یتفعال عنوان بهها را  آن یزکه اسکات ن است آیسیک بندی طبقه

که  ی: شهرنداستفاده کرد یمختلف یها و شاخص یارهااز مع ،شهر بودن  مصرفی میزان تشخیص برای (2000) یگراند

 که یشهراست؛  بیشتراز رشد دستمزدها  ،مسکن یمترشد ق هایتغییرآن،  در یامعکوس است  کنندگانآمدو  رفت رایدا

 ینا در. ستباال رفاهی تسهیالت دارای یا افتد یاتفاق م دستمزدهااز رشد  تر یعسر ،یترشد جمع هایییرتغ در آن،

 .است شده استفاده رفاهی های شاخص از ها دادهجه به با تو ،پژوهش

 اینمنتخب  تعریف کردن  دقیقمستلزم  مکنون وابسته، یرمتغ عنوان به یریپذ آشکار رقابت یرانتخاب متغ یلدل توضیح

 دانانیجغراف یدگاهد و ییفضا ةتوسع یزانر برنامه نگر یکپارچه یدگاهد یانم تفاوت. است ای منطقه پذیری رقابت از پژوهش

یهماهنگیجادبستراعنوانبه( مکانقلمرو )به  ،ریزان برنامه. آید می شمار  به ینهزم یندر ا یمناسب یراهنما ،اقتصادی

 ینه،زم این در. افزودهارزشیشافزارایبظرفیعامل و  عنوان به فقط  نه و نگرند می واهدافمختلفیروهانیانم

مردود شناخته  ،یکپارچهو  یدارپا ییفضا ةتوسع یدگاهداز  ،یاقتصاد ةافزود ارزش افزایش هدف با تنها فضا کشیدن  نظم  به

 دانانیعمل جغراف ةحوزدر  ،شود یمربوط م یاقتصاد بیکامیارشد و  یکه تنها به هدف کم یفیتعار ،بنابراین ؛شود یم



 119   یراندر ا یا طقهتوسعة من یریپذ رقابت یتموفق یها مؤلفه یریکارگ سنجش مناسبت به

با توجه به  ،بنابراین ؛است( یاقتصاد ةیپاو  یتجارت فراقلمرو ةنظری بر  یمبتن بیشتر که تعاریفی) یردگ می قرار اقتصادی

ارزش افزوده و هم به  یشو افزا یمربوط به رشد اقتصاد یفهم به تعار یدبا ییفضا ةتوسع یزیر برنامهعمل  ةیطح

 یداری،پا یشامل سه بعد اصل ،ییفضا ةتوسع چراکه ؛پرداخت آن تداوم و یعرشد، توز یفیتمربوط به توسعه، ک یفتعار

زمان  هم طور به یرموارد ز یجاداست که مکان در ا یشنق ،حوزه این در قبول مورد تعریف. است یاقتصاد یتو تقو یبرابر

آن را  یعکه موضوع توز باالتر اشتغال نرخ تولید توانایی و یدواحد تول ازای  به بیشتر ،زودهاف ارزش یا وری بهره: کند یم یفاا

 یها سال ةفاصلدر  یانسان یروین دستمزداشتغال و  نرخ یرو دو متغ یور بهره یانم یسبب ةرابط یریگ اندازه .کند یمطرح م

را نشان  86/0 و 85/0 ترتیب  به قوی بستگی هم ضریب ،اثرگذاری ةسال  ده یریتأخساختار  گرفتندرنظر با، 1390تا  1345

 .دهد می دست  به یریپذ رقابت مکنون ریاز متغ یمناسب یبتقر ،یانسان یروین یور بهره ،ینبنابرا ؛دهد یم



یامنطقهیریپذرقابتنییتبدرهاشرانیپیبندتیمناسبتواولوزانیمسنجش؛یساختارمدلنیتدو

 به یابیدستدر  ها پیشران اثرگذاری یبضر یینتع یبعد گام ،مستقل مکنون یرهایمتغ عنوان به ها پیشران سازی یهنما پس از

 سطح در وابسته با مستقل متغیرهای بستگی هم ضریب سنجش. است سببی روابط آزمون روش  به ای منطقه پذیری رقابت

 هایوشهخو  اسکات فرهنگی-شناختیفعالیت پیشراندو  یمو مستق یدشد یاثرگذار گرنشان ،4در جدول  05/0 داریامعن

 .دهد یمنشان  یزن رامستقل  متغیرهای یبستگ هم یزانم ،4 جدول. است سرزمین ای منطقه پذیری رقابت بر پورتر


 (هاخطیهمشناسایی)یرانایهادرسطحاستانیکدیگرمستقلووابستهبایرهایمتغیبستگهمیبسنجشضر.4جدول
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 یریپذ رقابت
 یا منطقه

PCor 1 346/0-  - 507/0 ** 688/0 ** 793/0 ** 500/0 ** 578/0 ** 613/0 ** 458/0 * 597/0 ** 645/0 ** 846/0 ** 

Sig.   061/0  004/0  000/0  000/0  005/0  001/0  000/0  011/0  001/0  000/0  000/0  

 و یساز یتخصص
 تنوع کاهش

PCor 346/0-  1 050/0  253/0-  123/0  148/0-  000/0  103/0-  337/0-  150/0-  191/0-  077/0-  

Sig. 061/0    791/0  178/0  516/0  434/0  999/0  587/0  069/0  430/-  312/0  686/0  

-PCor 507/0 منطقه تجارت ** 050/0  1 015/0-  444/0- * 007/0-  041/0  042/0  068/0-  021/0-  070/0-  422/0- * 

Sig. 004/0  791/0    938/0  014/0  972/0  828/0  827/0  722/0  914/0  715/0  020/0  

PCor 688/0 دیتول رساختیز ** 253/0-  015/0-  1 592/0 ** 736/0 ** 805/0 ** 832/0 ** 401/0 * 761/0 ** 888/0 ** 699/0 ** 

Sig. 000/0  178/0  938/0    001/0  000/0  000/0  000/0  028/0  000/0  000/0  000/0  

PCor 793/0 شدن  یا خوشه ** 123/0  444/0- * 592/0 ** 1 488/0 ** 671/0 ** 625/0 ** 331/0  630/0 ** 579/0 ** 858/0 ** 

Sig. 000/0  516/0  014/0  001/0    006/0  000/0  000/0  074/0  000/0  001/0  000/0  

PCor 500/0 تقاضا تیفیک ** 148/0-  007/0-  736/0 ** 488/0 ** 1 697/0 ** 726/0 ** 384/0 * 674/0 ** 833/0 ** 634/0 ** 

Sig. 005/0  434/0  972/0  000/0  006/0    000/0  000/0  036/0  000/0  000/0  000/0  

PCor 578/0 ینوآور برونداد ** 000/0  041/0  805/0 ** 671/0 ** 697/0 ** 1 961/0 ** 403/0 * 906/0 ** 884/0 ** 730/0 ** 

Sig. 001/0  999/0  828/0  000/0  000/0  000/0    000/0  027/0  000/0  000/0  000/0  

PCor 613/0 ینوآور درونداد ** 103/0-  042/0  832/0 ** 625/0 ** 726/0 ** 961/0 ** 1 447/0 * 924/0 ** 912/0 ** 757/0 ** 

Sig. 000/0  587/0  827/0  000/0  000/0  000/0  000/0    013/0  000/0  000/0  000/0  

 یها هیسرما
 یانسان

PCor 458/0 * 337/0-  068/0-  401/0 * 331/0  384/0 * 403/0 * 447/0 * 1 600/0 ** 362/0 * 572/0 ** 

Sig. 011/0  069/0  722/0  028/0  074/0  036/0  027/0  013/0    000/0  05/0  001/0  

 یها هیسرما
 تیخالق

PCor 597/0 ** 150/0-  021/0-  761/0 ** 630/0 ** 674/0 ** 906/0 ** 924/0 ** 600/0 ** 1 818/0 ** 749/0 ** 

Sig. 001/0  430/0  914/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0    000/0  000/0  

PCor 645/0 یمصرف منطقة ** 191/0  070/0-  888/0 ** 579/0 ** 833/0 ** 884/0 ** 912/0 ** 362/0 * 818/0 ** 1 745/0 ** 

Sig. 000/0  312/0  715/0  000/0  001/0  000/0  000/0  000/0  050/0  000/0    000/0  

-یشناخت تیفعال
 یفرهنگ

PCor 846/0 ** 077/0-  422/0- * 699/0 ** 858/0 ** 634/0 ** 730/0 ** 757/0 ** 572/0 ** 749/0 ** 745/0 ** 1 

Sig. 000/0  686/0  020/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  001/0  000/0  000/0    

** .است تیاهم یدارا 01/0 در سطح یبستگ مه  (2-tailed). Pcor = رسونیپ یبستگ هم بیضر  

* .است یتاهم یدارا 05/0 در سطح یبستگ هم  (2-tailed). Sig = اهمیت ضریب  

 :نگارندگانمنبع
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را  یراندر ا یا منطقه یریپذ به رقابت یابیدر دست یتموفق یها مؤلفهاز  یکهر ثرگذاریا اهمیت ضریب ،1 نمودار

 .دهد می نشان

 بستگی هم ،صورت اینغیرمستقل است. در یرهایمتغ یانم یخط بود همن ،سببی های آزمون در مهم مفروضات از یکی

 یخط هم یزانم ،باشد تر یکنزد یکبه  ،تولرانس مقدار هرچه. شود  یم دار  خدشهو اعتبار مدل  ستباال مستقل متغیرهای

 متغیرهای سایر که امعن  این  به ؛دهد  می نشان را یخط وجود هم ،بیشتر 2( از VIFتورم ) عامل بیشتربودنو  است ترکم

 .وابسته ندارد یرمتغ ییندر تب یچندان نقش ،یرمتغ ینو ا کنند  می یینرا تب یرمتغ ینا یانسوار یا تا اندازه ،مدل در مستقل

 .است پژوهشمستقل  یرهایمتغ بیشتر میان باال خطی هم گرنشان 5جدول 
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576/0  371/0  162/0  120/0  251/0  043/0  035/0  281/0  085/0  047/0  072/0  Tolerance 

735/1  693/2  168/6  349/8  992/3  156/23  570/28  557/3  752/11  437/21  851/13  VIF 

:نگارندگانمنبع

 

در ارتباط با  ،تغیرهچندم یونرگرس ةیافت یمتعم روش هاست؛ یخط هم ینرفع ا یمنتخب برا روش ،«مسیر تحلیل»

ش با رو یندر ا که -راگر  مداخله متغیرهای نقش و کند  می یهرا تجز یردو متغ ینب یبستگ که مجموع هم یسبب یها مدل

 یرتأث بر  عالوه رگرسیون، روش برخالف روش، این در. سازد می آشکار -دنوش یشناخته م یانیم ةوابست یرهایعنوان متغ

 روابط .1از:  اند عبارت آنمفروضات  چنینهم. دارد وجود مستقل متغیرهای یرمستقیمغ هاییرتأث ییشناسا امکان ،مستقیم

 همةو  یستندبسته ن هم یکدیگربا  ماندهیباق یرهایمتغ .2هستند،  یو سبب یرپذ جمع ی،موجود در مدل خط یرهایمتغ یانم

 متغیرها دو دوبه یبستگ هم ،فرض این برقراری از اطمینان برای. اند شده لحاظ یرمس یدر قالب نمودارها یبستگ روابط هم

 یتاست و عل طرفه یک ،در دستگاه یسبب یانجر .3 ،شودحاصل  یناناطم ها یبستگ هم همةتا از وجود  شد گیری اندازه

کمک گرفته  یریتأخاز ساختار  ،پژوهش ینفرض سوم در ا یاز برقرار یناناطم ی. براشود یلحاظ نم یرهامتغ ینمتقابل ب



 121   یراندر ا یا طقهتوسعة من یریپذ رقابت یتموفق یها مؤلفه یریکارگ سنجش مناسبت به

 بیشتر ،مصرفی منطقة ةوابست یرمتغ اب ساله پنج یزمان ةفاصلبا  یمستقل نوآور یرمتغ یبستگ هم اگرکه  معنا  این  به ؛شده است

از سمت  طرفه یک یسبب ةرابطد، باش نوآوری ةوابست یربر متغ یزمان ةفاصل ینهم با مصرفی منطقة یبستگ هم یباز ضر

 یزمستقل ن یرهایمتغ یرسا مورددر یسبب ةرابطجهت  یصتشخ منظور به ،آزمون این. دارد وجود مصرفی منطقةبه  ینوآور

 .دهد می نمایش را ها استانسطح  در سرزمین یا طقهمن یریپذ رقابت یسبب مدل 2 نمودار اساس،  اینبراست.  یرفتهصورت پذ
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یریگجهینت
از  یاریبس مستقیمیرو غ واسطهبا اثرگذاری یا ناکارآمدی گرشانن ،پژوهش یندر ا ای منطقه پذیری رقابت نظری چارچوب

 که  چنانآن نسبی، های مزیت بر  یمبتن شدن یاست. تخصص یرانا طقامن سطح درنقاط جهان  یردر سا یزشدهتجو یها مدل

 ،ینوآور به نشدنمنجر دلیل  به شود، یم یدرآمد مل افزایش سبب گرچها ،است ینفت یعیطب اهبمو به وابسته ایران در

 ،یخارج یها با بحران یاروییدر رو یو ناتوان یجهان ةییریابندتغ یو تقاضاها یطدر مواجهه با شرا یریپذ نداشتن انعطاف

 و کارآمدتر ذاریسیاستگ های رهیافت رسد  می نظر  به زمینه، یندر ا .شد نخواهد ای منطقه پذیری رقابت افزایش سبب

 ها فعالیتدسته  اینرونق  در چهآن. هاست یتفعال شدن  ای خوشهو  فرهنگی -یشناخت های یتفعال ةتوسع ر،ت  اثربخش

مهم  ینا گرچها ؛خالق است ةطبقو جذب  ینوآور یکتحر ،یزندگ یفیتک یشاثرگذار است، افزا یممستق صورت به

 ین. رونق ااست یز( نیدتول یننو های زیرساخت) یاطالعاتو  یارتباط های یفناور بودن  فراهمدر گرو  یرمستقیمغ صورت به

به  ها یتدسته فعال ینا یلم دلیل  به  ،شود  می یریپذ رقابت یشافزا سبب ،یمتقمس صورت بهخود  کهاین بر  عالوه ها، یتفعال

 ی،نوآور نیاز مورد دانشی سرریزهای به دستیابیاز جمله  ،رودررو ةرابطاز  یناش یایاستفاده از مزا یبرا ی،جوار هم

 .سازد  می یدشدرا ت یریپذ رقابت یزن یرمستقیمغ صورت به

 ین،سرزم یا منطقه یریپذ مناسبت خود را در رقابت ،شمالی یکایدر بستر آمر شده  آزمون یدا،خالق فلور ةطبق ةینظر

و  ینوآور یکو تحر یفرهنگ -یشناخت های یتفعال یریگ بر شکل یاثرگذار طریق ازبلکه  یممستق صورت بهنه 

در گام نخست  ،یراندر ا یا منطقه یریپذ رقابت ةینزمدر  سیاستگذاریروابط،  ینآورده است. براساس ا دست  به ینیفرکارآ

 بر  مبتنیزا  درون ةتوسع یست،ز یشامکانات آسا ید،تول یننو های یرساختز شامل نیاز مورد بسترهای کردن  فراهممستلزم 

عنوان  به ها یرساختز ینا بودن  فراهماست.  ینیو کارآفر ینوآور های زمینه پیشو  یانسان های یهسرما یارتقا و آموزش

 فرهنگی -یشناخت های یتفعال ةتوسعو  یخالق اثرگذار بر نوآور ةطبق جذب سبب خود یر،پذ رقابت یبارز کشورها یژگیو

 یجادا سبب تنها نه کهچرا د؛نیرمناطق قرار گ یرپذ رقابت ةتوسعدر صدر  دبای ،مقیاس کوچک یها فعالیت دسته این. شود  می

ها  آن ،مشاغل ینا فرد منحصربهنوآورانه و  های ژگیویبلکه  د،نشو  یم مهارت یازمندباال و ن یدستمزدها کیفیت،مشاغل با

با  ییفضا یجوار به هم ها یتدسته فعال ینا تمایل. سازد یم توانمند بازار رقابتی های گوشه اشغال در و دکن می رقیب  بیرا 

 .سازد یمناسب م یی،فضا ةتوسع سیاستگذاری یافتره عنوان به را یا خوشه ةتوسع یمکان یالگو ،یکدیگر

پذیری رقابت
 ایمنطقه

های خوشه
 فعالیتی

 

 هایفعالیت
 فرهنگی-شناختی

 مصرفی ةمنطق
های سرمایه

 خالق

 نوآوری و کارآفرینی

زیرساخت 
 تولید

کیفیت باالی 
 تقاضا

 

 های انسانیسرمایه
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