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چکیده

کــه تــا ســال ها تنهــا در ســطح واحدهــای  فعالیتی)بنگاه هــا( و نیــز  رقابت پذیری  منطقــه ای، انگاشــتی 

کشــورها دارای  معنــا بــود، از اواســط دهــه ی ۱۹۹0 میــالدی و هم زمــان بــا افزایــش اهمیــت مــکان ناشــی از 

گفتمان   تحــرک نیروی انســانی  و ســرمایه در عصــر جهانی شــدن، از ترجمــان فضایــی برخوردارشــده و وارد 

علوم  منطقه ای و برنامه ریزی  توســعه ی فضایی شــد. کاستی رهیافت های رایِج تک سویه نگر و تعمیم گر در 

پاسخ گویی به دو پرسش »چیستی رقابت پذیری منطقه ای« و نیز »چرایی رقابت پذیری بیشتر یک منطقه 

نسبت به منطقه ی دیگر«، دستورکار پژوهش پیش رو را به تدوین چارچوب یکپارچه ی»توسعه ی  فضایی  

رقابت پذیری منطقه ای خاِص  ایران« معطوف ساخته است. از این رو با هدف دربرگیرندگِی ابعاد و مولفه های 

مختلــف اثرگــذار بــر رقابت پذیری منطقــه ای، پــس از شناســایی پیش ران هــای رقابت پذیری منطقــه ای از 

دیدگاه های مختلف به شــیوه ی مطالعه ی اســنادی، در نهایت به شیوه  ای استقرایی و با استفاده از روش 

مدل سازی معادالت  ســاختاری، مــدل نظــری یکپارچــه ی رقابت پذیــرِی برازنــده ی مناطق اســتانی ایران 

که فعالیت های دانشــی- فرهنگی از طریق میل به  به دســت می آید. مدل برازش شــده نشــان گر آن اســت 

خوشه ای شــدن موثرترین پیش ران در دســتیابی به رقابت پذیــری منطقه ای در ایران به شــمارمی رود. در 

تعریف رقابت پذیری منطقه اِی مســتخرج از پژوهش، هم به مولفه ی واحدهای فعالیتی، هم به مولفه ی 

گردش گران( و هم به مولفه ی فضا توجه شده است. این تعریف متفاوت است  کنان،کارآفرینان و  افراد)سا

با تعریف پورتر، که تنها رقابت پذیری را در گرو افزایش بهره وری واحدهای فعالیتی و بنگاه ها دانسته است. 

واژه های کلیدی
رقابت پذیری منطقه ای، توسعه ی خوشه ای، فعالیت های دانشی-فرهنگی، استان های ۳0 گانه ایران.

کــه در تاریــخ ۳0 دی مــاه ۱۳۹۳ در دانشــکده معماری و  ج از رســاله دکتــری نگارنــده دوم بــه راهنمایــی نگارنده اول  اســت  *ایــن مقالــه مســتخر
گرفته و به تصویب رسیده است. شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی مورد داوری قرار 
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مقدمه

پــس از جهانی ســازی و پیشــرفت های اطالعاتــی و ارتباطــی، دو 
مکتــب فکری متضــاد در رابطه بــا نقش مکان و جغرافیــا پدید آمد؛ 
مکتــب فکــری نخســت منجربه دکتریــن »مــرگ جغرافیا و مــکان با 
پیشــرفت های ســایبری«، بــا اعتقــاد بــه بی معناشــدن »مــکان« و 
کالبدی در اقتصاد جهانی ناشی از ظهور هم جواری های  هم جواری 
مجازی شد. لیکن برخالف پیش بینی های صورت  پذیرفته ی پس 
  )Porter, 1998 b, 90( از دهه  ی ۱۹80، از دیدگاه بسیاری مانند پورتر
و نومنطقه گرایان، جهانی سازی و تغییرات فناورانه، بیشتر سبب ساز 
ارتقــای جایــگاه مکان در ســازمان دهی چرخه های اقتصادی شــد . 
کاســتی  دکترین مرگ جغرافیا منجر به شــکل گیری  گروه به  باور این 
مکتب فکری دیگری تحت عنوان« ظهور مجدد جغرافیا و منطقه«با 
کیفیت میان کنش »چهره به چهره« نسبت به  که  این خردمایه شد 
میان کنش های مجازی، به ویژه در مورد میان کنش های پیچیده و 
مبهِم فعالیت های دانش بنیــان )Morgan, 2001( ، متفاوت بوده و 
گرفتن نقش »اعتماِد« ناشی از دیدارهای چهره به چهره در  نادیده 

روابط اقتصادی ناممکن خواهد بود. 
عــالوه بــر توجیهــات ارائــه  شــده در مکتــب  فکــری دوم، آزادی 
انســان و ســرمایه از قید مکان از دهه ی۱۹۹0 میــالدی، به ویژه پس 
از یکپارچگــی اقتصادهــای ملــی در قالــب بلوک های  تجــاری مانند 
اتحادیــه اروپــا، اهمیــت عوامل مکانی در رشــد اقتصــادی را بیش از 
پیــش افزایش داد. از ســوی  دیگر، طــرح انگاشــت مزیت رقابتی۱)در 
توجیــه موفقیت هــای اقتصــادی یک بــاره  منطقه هــای بی بهــره از 
کید بر  ویژگی های قاطع  مواهب طبیعی مانندســیلیکون ولی( با تا
یــک واحــد )Kitson, Martin & Tyler, 2004, 991(، در تکمیــل 
کاســتی های الگوواره »مزیت  نســبی2«)ریکاردو و فرمول دهی مجدد 
آن توســط هکشــر و اوهلیــن۳( در ادبیــات توســعه نیــز باعــث جلــب 
کسب وکار،  توجه بســیاری از اقتصاددانان و صاحب نظران عرصه ی 
به ســمت مســایل مربوط به مکان شــد. از دیدگاه افرادی هم چون 
 ،)Asheim, Cooke & Martin, 2006, 1-30( کــوک و مارتیــن آشــم، 
مزایــای رقابتــی در اقتصــاد جهانــی شــدیدًا محلــی  اســت و از تمرکــز 
کســب  وکارهای  مرتبط  نیــروی  کار متخصص، دانش، نهادها، رقبا و 
و استفاده کنندگان پیشرفته ناشی  می شود. لیکن بسیاری از جمله 
 Krugman ,( کروگمــن کامانــی )Camagni, 2002, 2395–2411( و  
44-28 ,1994(، از منتقدان سرســخت طرح انگاشــت رقابت پذیری 
که »تحــرک میان منطقه اِی عوامل  در مقیاس قلمــرو، بــر این باورند 
 تولید« شــرط  اصلی برای معنادار شــدن مفهوم مزیت رقابتی است؛ 

در غیر این صورت اصل مزایای  نسبی هم چنان اعتبار دارد. 
که باعث  بــه مرور برنامه ریزی توســعه ی فضایی نیز، به شــیوه ای 
افزایش رقابت پذیری مکان و موفقیت آن در جذب ســرمایه و نیروی 
انســانی ســیال شــود، به دغدغــه ی بســیاری از صاحب نظــران علوم 
منطقه ای و شهری تبدیل شد و بررسی ارتباط میان »رقابت پذیری« 
و »مکان« در دستورکار قرار گرفت. در این رابطه، نقش آفرینی مکان در 
دو زمینه ی اصلی مطرح شد؛ نخست فراهم ساختن محیط رقابتی 

که رقابت پذیری عالوه  مناســب برای واحدهای فعالیتی، با این بــاور 
بــر راهبردهــای درونی بنگاه، بیشــتر متاثــر از محیط بیرونــی بنگاه ها 
یــا  از محیــط محلی۴)ناحیــه ی صنعتی، یک شــهر یا منطقه( اســت؛ 
Ca-  ( زمینه دیگر به نقش منطقه به عنوان بســتر »بازیگران جمعی«
magni & Capello, 2013, 1383-1402( و عامــل تســهیل »یادگیری 
جمعی« )Camagni, 2002( و نقشی که در فرآیندهای انباشت دانش 
و توسعه ی مدل های هم کاری5 و تصمیم های نوآورانه ی شرکت های 

 .)Capello, 1999, 353-365( محلی ایفا می کند بازمی گردد
پورتــر )Porter, 1990, 73( بــرای نخســتین بــار در دهــه ی ۱۹۹0 
که تا پیش از آن تنها در سطح  میالدی نظریه ی مزایای رقابتی را، 
ح بود، در ســطح مکان )مقیاس  اقتصــاد خرد )واحد بنگاه ها( مطر
کــرد و  ح  کشــور و بعدهــا ســایر مقیاس هــای جغرافیایــی( مطــر
باعــث جلــب توجه مجــدد تصمیم ســازان توســعه ی منطقــه ای و 
که پیشــتر در جریان  جغرافی دانــان اقتصــادی بــه موضوع مــکان، 
گشــت؛ با  جهانی ســازی بــه ورطه ی فراموشــی ســپرده شــده بود، 
که درون  که “با وجود این که در ایجاد رقابت پذیری آنچه  این باور 
بنگاه هــا اتفــاق می افتــد حائــز اهمیــت اســت، لیکــن محیط هــای 
Por-( ”گر نقش هستند کار بیرونی نیز به همان اندازه ایفا کسب و 
کــه بــه ویژه مــورد اقبال  ح ایــن دیــدگاه نظــری،  ter, 1998 b(. طــر
گرفت و بــه عنوان یک  سیاســت گذاران توســعه ی منطقــه ای قــرار 
هدف کالن سیاست گذاری توسط کمیسیون اروپایی و دولت های 
کشورهای در حال  ملی سراسر اروپا و آمریکای شمالی و بسیاری از 
توســعه پذیرفتــه شــد )Bristow, 2005, 285-304(، ســبب تغییــر 
جهت سیاســت های جدید اقتصادی به جای تمرکز بر بخش های 
اقتصــادی و شــرکت های بــزرگ، بــه ســوی عوامــل ایجادکننــده ی 
 .)Lengyel, 2009, 20( مزایای رقابتی شرکت ها، یعنی مکان، شد
گرچــه برخــی از صاحب نظــران عرصه های اقتصــادی، از جمله 
کروگمن، بحث در مورد رقابت پذیــری واقعی مکان را- البته  پــاول 
کشــورها و نه مناطق- ناممکــن می  دانند، لیکن  بیشــتر در ســطح 
کنــون، همــواره دو پرســش اصلــِی »چیســتی  از دهــه ی ۱۹۹0 تا
رقابت پذیری منطقــه ای« و نیــز »چرایــی رقابت پذیری بیشــتر یک 
منطقه نسبت به منطقه ی دیگر« در راستای پیشنهاد راهکارهای 
کادمیک و سیاســت گذاری  دســتیابی بــه آن مــورد توجــه جوامــع آ
کاســتی رهیافت هــای رایــِج  قــرار داشــته اســت. در ایــن رابطــه 
ح شده،  تک ســویه نگر و تعمیم گر در پاسخ گویی به دو پرسش مطر
دســتورکار پژوهش پیــش رو را بــه تدویــن چارچــوب »توســعه ی 
 فضایــی  رقابت پذیری منطقــه ای خــاِص  ایــران« معطوف ســاخته 
اســت. از ایــن رو با هــدف دربرگیرندگِی ابعــاد و مولفه های مختلف 
اثرگذار بر رقابت پذیری  منطقه ای، پس از شناسایی پیش ران های 
رقابت پذیــری  منطقــه ای از دیدگاه هــای مختلــف بــه شــیوه ی 
مطالعه ی اســنادی، در نهایت به شــیوه  ای استقرایی و با استفاده 
از روش مدل سازی معادالت  ســاختاری، مــدل نظــری یکپارچــه ی 

رقابت پذیرِی برازنده ی مناطق استانی ایران معرفی خواهد شد.
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مبانی نظری و ردیابی پیشینه پژوهش

گیر ابعاد  گام نخستین پژوهش و با نیت شناسایی فرا به عنوان 
و پیش ران هــای متنــوع معرفی شــده از رقابت پذیــری منطقه ای، 
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با هدف پاسخ گویی به دو پرسش 

پیش گفته در قالب دو بخش پیگیری خواهد شد.

بخــش نخســت- تشــریح چیســتی انگاشــت رقابت پذیــری 
قلمرویی در مقیاس میانه)رقابت پذیری منطقه ای(

مفهــوم رقابت پذیــری در مقیاس خرد شــفاف اســت؛ به معنای 
توانایی بنگاه در بقا، رقابت، رشد و بهره ور بودن در بازارهای هدف 
رقابــت)Bristow, 2005; Lengyel, 2009(. از دیدگاه صاحب نظرانی 
چــون مایکل پورتر رقابت پذیری بنگاه با هدف افزایش ســودمندی 
گرو افزایش بهره وری اســت و تنهــا در صورت تولید برون دادهای  در 
کمتــر نســبت بــه رقبا می تــوان به  بیشــتر بــه ازای واحدهــای تولیــد 
کــرد )Porter, 2008, 37-73(. هم چنین  مزایــای رقابتی دســت پیدا 
کشــور نیز  کــم و بیــش در ســطح مــکان در مقیاس  ایــن مفهــوم نیــز 
شفاف است. در این رابطه سه دیدگاه اصلی تشخیص دادنی است: 
دکترین مرکانتلیســت ها  نخســت-  نظــری  ه  ا گ د ـ ـ ی د  - ف ـ ـ ل ا
)بازاربســت گرایان6(-وجود رقابت پذیــری اقتصــادی در ســطح 
کشــورها هماننــد رقابــت  موجــود میــان بنگاه هــای اقتصــادی؛ 
Krug- ( کروگمــن کــه توســط منتقــدان آن ماننــد  ایــن دیــدگاه 
man, 1996( به اقتصاددانان مرکانتلیســت  نســبت داده  می شــود، 
ک عمــل قــرار داده،  شــهودی ترین تعریــف از رقابت پذیــری را مــال
کشــورها در زمینه هــای بین المللــی را  رقابت پذیــری اقتصــادی 
بــه شــیوه ی بنگاه هــا ممکــن دانســته و رونــق و برون رفــت آنهــا از 
بحران هــای موجود را منوط بــه افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی 
و برقراری تراز تجاری مثبت می داند. این دســته از اقتصاددانان و 
بســیاری از سیاست مداران، رهبران تجاری جهان، روزنامه نگاران 
کروگمن از  کتاب هــای اقتصادِی)کنابــه ی  و نویســندگان پرفــروِش 
کتــاب پرفروش لســتر )Thurow , 1992( در زمینــه ی رقابت پذیری 
اقتصــاد ملــی )Krugman, 1996(( پیــروان ایــن دیــدگاه، تجارت با 
هــدف صادرات و تولید اشــتغال ناشــی از آن بــرای رونق اقتصادی 
کشــور را »هم چون جنگ جهانــی7« و بازی »برد-باخت« دانســته 
کاهش موانع تجــاری بازارهای جهانی و برابر با  گرو  و پیــروزی را در 

افزایش بهره وری و بخش های ارزش افزا قرار می دهد. 
ب- دیدگاه نظری دوم- دکترین مایکل پورتر- اقتصاددانان 
استراتژیســت- وجود رقابت   پذیری در ســطح کشورها متفاوت 
بــا بنگاه هــا: در دکتریــن مایــکل  پورتر، مبتنــی بر نظریــه ی مزایای 
که  متاثــر از جهانی شــدن، هم آورِد8  رقابتــی، ایــن باور  وجــود دارد 
کــرده و تبدیل به رقابت شــده اســت  ســنتی معنــی جدیــدی پیدا 
گــزاره، عامل  )Lengyel, 2009, 21(. دکتریــن پورتــر، در قالــب ســه 
غ از نــوع فعالیت،»مــکان«  اساســی موجــد رقابت پذیــری را فــار
می  داند )Porter, 1998 b, 80-83(؛ )۱( رقابت نوین کشورها مستلزم 
بهره وری بنگاه ها اســت تا دسترســی به عوامل تولید و مزیت های 
نســبی. )2(بهــره وری بنگاه نیز بســتگی به »چگونگــی« رقابت آنها 

کــه در آن رقابــت می کننــد و )۳( بــا  دارد و نــه »زمینــه  ی فعالیتــی« 
اهمیت یافتن چگونگی رقابت شرکت ها، دو موضوع »راهبردهای 
کار« اهمیــت پیــدا می کنــد.  کســب و  بنــگاه« و »کیفیــت محیــط 
پ- دیدگاه نظری ســوم- دیدگاه مشــهور و پذیرفته شــده ی 
کروگمــن- غیرعلمــی دانســتن و امکان ناپذیــری بحــث در  پــاول 
مــورد مفهــوم رقابت پذیری در ســطح مکان)باالخص کشــورها( 
بــا محوریــت موضوعــات اقتصــادی و مرتبــط دانســتن آن تنهــا 
کروگمــن بــرای نخســتین بــار بــه صورت  در ســطح بنگاه هــا: پــاول 
غیررســمی در ســال ۱۹۹۴ و به صورت رســمی در ســال ۱۹۹6 در نقد 
کاربــرد انگاشــت »رقابت پذیری«)به معنــای افزایش  دیــدگاِه پورتــر، 
بهــره وری اقتصــادی در مقایســه بــا رقبا( بــرای اقتصاد »کشــورها« را 
به لحاظ تجربی بی اســاس و بی معنا دانســته و مقایســه ی مکان با 
بنگاه هــا را قیاس بی جا می خواند )Krugman, 1996( . وی برخالف 
کــه در اقتصاد  مرکانتلیســت ها و استراتژیســت ها بــر ایــن باور اســت 
بین المللی، قدرت یکه تاز۹ وجود ندارد و در نتیجه بازی »برد- باختی« 
کشــورها در جذب فعالیت ها شود، بی معناست؛  که منجر به رقابت 
کــه در مکان گزینی  کشورهاســت  بلکــه مزایای نســبی و تفاوت های 
کامــل(. جهانــی فعالیت هــا وارد عمــل خواهــد شد)شــرایط رقابــت 
کــه اســتفاده از  کروگمــن،  بســیاری از صاحب نظــران ماننــد 
کشــورها را مــردود  انگاشــت رقابت پذیــری قلمرویــی در مقیــاس 
کاربرد این واژه در ســطح »منطقــه« را امکان پذیر  اعــالم می دارند، 
می دانند؛ مایکل پورتر نیز هم زمان با آشــکار شــدن اهمیت ســطح 
که مزیت  های رقابتی در یک  منطقه در سال های اخیر و با این باور 
فرآیند شــدیداً محلی شــده تولید و تداوم می یابد، از مزایای رقابتی 
کشــورها بــه ســمت مزایــای رقابتــی منطقه  هــا تغییــر جهــت پیــدا 
کــرده اســت )Porter, 1990, 19(. از دیــدگاه مایــکل پورتــر و نیز افراد 
کامانی   ،)Turok, 2004( تــاروک ،)Lever, 1999( دیگــری چــون لــور
)Camagni, 2002( و لنگیــل )Lengyel, 2006(، رقابــت منطقه   هــا از 
برخــی جهات هم چون ۱( برخوردار نبودن از سیاســت های مالی و 
پولــی بــرای ایجاد تفاوت در بهــره وری و جذب بنگاه هــا، 2( وجود 
تحرک عوامل تولید و در نتیجه مهاجرت نیروی انســانی و ســرمایه 
در صــورت نبــود شــرایط الزم و در نتیجــه امــکان رســیدن منطقــه 
کشــورها تفــاوت دارد و از جهاتــی  کســب وکار بــا رقابــت  بــه پایــان 
دیگــر هم چــون ۱( تعــدد واحد هــای تصمیم گیــری در منطقــه، 2( 
زمان بر بــودن فرآیند ایجاد رقابت پذیری، )۳(متفاوت بودن هدف 
کردن سود و ۴( این  رقابت پذیری نه تنها بر سر یک هدف بیشینه 
کــه رقابت بیــن منطقه ای مانند بنگاه همــواره یک بازی با حاصل 
که  جمــع صفــر۱0 نیســت )بلکــه می تواند یک بــازی برد- برد باشــد 
یــا باعث بهبــود جایگاه منطقه یــا تقویت همــکاری بین منطقه    ای 

شود( با رقابت بنگاه ها متفاوت است.
برخالف روشــن بــودن مفهوم رقابت پذیری در ســطح بنگاه ها و 
گاه ابهــام آوری از رقابت پذیری در  کشــورها، تعاریف متعــدد و  حتــی 
ســطح منطقه وجود دارد. در این رابطه می توان به تعریف اتحادیه 
کــه در آن رقابت پذیــری »ابــزاری برای  کــرد  اروپــا )EC, 2008( اشــاره 
کاهــش نــرخ  افزایــش پایــدار اســتانداردهای زندگــی یــک منطقــه و 
بیــکاری غیرداوطلبانــه تا حد امکان« تعریف شــده اســت. یا تعریف 
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که در آن منطقه یا  کــه رقابت پذیری را درجه ای می دانــد  قبل تــر آن 
کاال و خدمات موردنیاز ذائقه ی بازارهای منطقه ای،  شهر به تولید 
ملی و بین  المللی بپردازد و هم زمان باعث افزایش درآمد و اشتغال،  
کیفیت زندگی شــهروندان و ارتقای توسعه به شیوه ای پایدار  بهبود 
کروگمن نیز رقابت پذیری منطقه ای را توانایی   .)EC, 1999, 4( شود
کافی و یا اشتغال و بازگشت سرمایه  منطقه در تدارک دستمزدهای 
)Krugman, 2003(  و نیــز ظرفیــت نســبی منطقــه در جــذب عوامل 
کار و ســرمایه( از یک دیگــر و میزبانــی فعالیت هــای  ســیال)نیروی 
اقتصــادی می دانــد )Krugman , 2005, 40(.  مهم ترین تعریف مورد 
کادمیک، بــه ویــژه در میــان نومنطقه گرایان از  قبــول محیط هــای آ
 )Storper, 1997( رقابت پذیری منطقه ای، به تعریف مایکل استورپر
کالن و خــرد بازمی گــردد؛ وی رقابت پذیــری  از دو دیــدگاه اقتصــاد 
گرو  منطقــه ای را تنهــا معــادل افزایش بهره وری ندانســته، بلکــه در 
افزایش استانداردهای زندگی و توانایی نگهداشت برآمدهای برنده 
نیز می داند؛ یعنی ترکیبی از مزایای رقابتی پورتری و جذابیت محیط 
 )Malecki, 2002; Malecki, 2004( کار. ملکی کســب و  منطقه برای 
کید بر ابعــاد غیرمالِی، از واژه ی »چســبندگی مــکان۱۱« برای  نیــز بــا تا
توصیف رقابت پذیری استفاده می کند و آن را توانایی اقتصاد محلی 
کنانش  در ایجــاد شــرایطی بــرای افزایش اســتانداردهای زندگی ســا
کــه رقابــت میان منطقه هــا چیزی  می دانــد. وی بــر ایــن باور اســت 
ورای بازاریابی یا تالش برای فروش آنهاســت؛ بلکه شــامل تقویت یا 
که جذب و نگهداشت سرمایه گذاری)۱( و  بهبود ویژگی هایی اســت 
مهاجر)2( را ممکن ساخته و منطقه را تبدیل به مکان چسبنده کند. 
آنچه که در مجموع از این تعاریف استنباط  می شود آن است که 
اهداف و دستورکارهای متفاوتی از رقابت پذیری منطقه ای پیگیری 
می شــود؛ لیکن هدف هر چه باشــد، چه جذب ســرمایه های سیال 
و بنگاه های رقابت پذیر، چه نیروی انســانی خالق، مصرف کنندگان 
گردشــگران و روی دادهای بین المللی،  و خریــداران پیشــرفته و چه 
همگی در یک چیز مشــترکند و آن تداوم بهــره وری، توزیع ثروت و از 

این طریق بهبود عملکرد اقتصادی منطقه. 

بخــش دوم- ردیابــی و آسیب شناســی رهیافت های موجود 
در زمینه ی چگونگی دستیابی به رقابت پذیری منطقه ای 

گفتمان های مربوط به رقابت پذیری منطقه ای، دو پرسش  در 
که زمینه ســاز  اساســِی به  هم وابســته همواره دغدغه ی اصلی بوده 
تدویــن مدل هــای نظــری و تجربــی فراوانــی در ایــن رابطــه شــده 
است: نخست- چیستی رقابت پذیری منطقه ای و دیگری چرایی 
رقابت پذیری بیشــتر برخی منطقه ها نســبت بــه منطقه های دیگر 
که پاسخ گویی به آن، چگونگی دستیابی منطقه به جایگاه رقابتی 
را نیــز آشــکار می کند. در زمینه ی پاســخ گویی به پرســش دوم ســه 

رهیافت  اصلی در متون مختلف تشخیص دادنی است:
• رهیافــت نخســت - ســنجش قیاســی وضعیــت و جایــگاه 
کشــورها و مناطــق از طریــق رتبه بندی)بنچ مارک کردن(-  رقابتی 
کــه از نــام رقابت پذیــری نیز  از دیــدگاه رهیافــت نخســت، آن چنــان 
برمی  آیــد، ایــن انگاشــت تنهــا در یــک وضعیــت قیاســی و نســبی 
معنادار خواهد شــد. بر این اساس و با هدف بهبود جایگاه رقابتی، 

روش های مختلفی برای نمایه سازی و رتبه بندی وضعیت کشورها، 
مناطق و کالن شهرها در سرتاسر دنیا نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 
کشور(  کرو )کالن و در سطح  این روش ها را می توان در دو مقیاس ما
کــرد. در مقیاس  و مــزو ) میانــه و در ســطح منطقــه یــا شــهر( ردیابی 
که در دهه ی ۱۹۹0 میالدی از  کشوری اســت  کرو آمریکا نخســتین  ما
گامی  طریق ایجاد شــورای دولتی سیاســت گذاری رقابت پذیــری۱2، 
گزارش ســاالنه وضعیــت رقابت پذیــری اقتصاد  در راســتای تدویــن 
آمریــکا برداشــت. پــس از آن اروپا بــرای از بین بردن فاصلــه با آمریکا 
و تبدیــل اتحادیه بــه پویاترین اقتصــاد دانش بنیان رقابتی تا ســال 
20۱0 شــورای رقابت پذیری اروپا را در ســال ۱۹۹7 تاســیس و موظف 
 ۱۳)ECI(گزارش هــای منظــم رقابت پذیــری اتحادیــه اروپــا بــه تولیــد 
در زمینــه ی وضعیــت فعالیت هــای اتحادیــه ی اروپا شــد. بــه عالوه 
ســازمان ها و مشــاوره های خصوصــی بســیاری نیــز بــرای ســنجش 
کشــف دالیل رقابت پذیری شــان ایجاد شــده اند؛ مجمع  وضعیت و 
 )CI(۱۴ ژنو ســوئیس، موسسه رقابت پذیری)جهانی اقتصاد)داووس
بارسلونا، اسپانیا، شورای رقابت پذیری۱5واشنتگن و موسسه راهبرد 
 )Kitson, Martin & Tyler, 2004( و رقابت پذیری۱6هــاروارد آمریــکا
گــزارش رقابت پذیــری جهانــی )۱7GCR (مجمــع  از ایــن دســته اند. 
کتاب ســاالنه ی رقابت پذیری  جهانی اقتصاد)داووس()WEF( ژنو، 
) ۱۹ IMD(موسســه بین المللــی توســعه مدیریــت )۱8WCY(جهانــی
 ،)20ECC(گــزارش رقابت پذیــری اروپــا شــورای رقابت پذیــری اروپــا و 
نمونه هایــی از رویکرد رتبه بندی به شــمار می رونــد. در مقیاس مزو 
گــزارش  واحــد اطالعــات اقتصــادی)EIU 2۱( کــه در  نیــز می تــوان بــه 
ســال 20۱2 وضعیت رقابت پذیری ۱20 شــهر جهانی را از نظر توانایی 
گردشــگر  کار، جمعیت خالق و  کســب و  ایشــان در جــذب ســرمایه، 
کّمــی در هشــت مقولــه ی موضوعــی  کیفــی و  در قالــب ۳۱ شــاخص 
قوت اقتصادی، سرمایه انسانی، سودمندی نهادی، پختگی مالی، 
کالبدی، ویژگی اجتماعی و فرهنگی  وجهه ی جهانی، سرمایه  های 
و محیط زیســت مورد بررسی قرار داده است و یا رتبه بندی وضعیت 
رقابت پذیــری مناطق بریتانیا توســط شــورای رقابت پذیری بریتانیا 
گزارش هــای ســاالنه)22UKCI(  از طریــق معرفــی شــاخص  در قالــب 
یکپارچه)ســه دســته شــاخص درون دادی، برون دادی و پیامدی( 
کــرد. هم چنیــن موسســه راهبردهــای شــهری تشــکیالت  اشــاره 
یادمانی موری توکیو نیز تحت عنوان نمایه شــهرقدرت های جهانی 
کالن شــهرها پرداختــه اســت.  2۳GPCI بــه رتبه بنــدی وضعیــت 
گــزارش، در ســال 20۱۴ نیویــورک در دو زمینــه ی  بــر اســاس ایــن 
کار)توانایــی شــهر در جــذب فعالیت هــای  کســب و  »فعالیت هــای 
کالن شــهر در  پیــش رو جهانــی(« و »ســرمایه های انســانی)توانایی 
جذب طبقه خالق(«، پاریس در زمینه ی »تبادل اطالعات)سهولت 
انتقال اطالعات(«، لندن در زمینه ی »تجارب فرهنگی)میزان تنوع 
گردش گری(« و واشــنگتن  در زمینه ی »مشــارکت های  جاذبه هــای 
گفتمان های سیاست بین المللی(«  کالن شهر در  سیاسی)اثرگذاری 
کالن شــهر پیــش رو شــناخته شــده اند. هم چنین از طریــق نمایه ی 
شــهرهای جهانــیGCI و دورنمــای شــهرهای در حــال ظهــور2۴ بــه 

مقایسه ی وضعیت رقابتی 60 کالن شهر جهانی می پردازد.
گرچــه روش هــای رتبه بنــدی در هنــگام مقایســه  در مجمــوع، 



۹

و  مناطــق  رقایت پذیــری  وضعیــت  از  نســبی  تصویــری  ارائــه ی  و 
آشــکار ســاختن  نقاط ضعف و دالیل عقب ماندگی مناطق نســبت 
بــه یکدیگــر دارای مناســبت هســتند، لیکــن بــه دالیلــی هم چــون 
کــردن و در برخــی مواقــع مشــخص نبــودن ضریب  یکســان فــرض 
گرفتــن هم خطی ها  اهمیــت متغیرهــا نســبت بــه یکدیگر، نادیــده 
هم چنیــن  و  شــاخص ها  میــان  موجــود  شــانی های  و پ م  ه و 
اثــرات غیرمســتقیم شــاخص ها بــر یکدیگــر، نداشــتن جامعیــت و 
گرفتــن برخــی از مولفه ها و ابعــاد اثرگذار در  دربرگیرندگــی و نادیــده 
ایجــاد رقابت پذیــری و در نهایت تکیه بر معیار مهیابودن اطالعات 
در انتخــاب شــاخص های اندازه گیری کننــده، در سیاســت گذاری 
و پیشــنهاد راهکارهای دســتیابی به رقابت پذیری بــه خطا رفته و 

باعث تخصیص نابه جای منابع خواهند شد.
• رهیافــت دوم - معرفــی پیش ران هــا و مولفه های موفقیت 
رقابت پذیــری منطقــه ای از دیدگاه هــای نظــری مختلــف- در 
کنــار انــواع روش هــای قیاســی پیش گفتــه، رهیافــت دومــی نیــز 
تشخیص دادنی است؛ در بسیاری از متون موجود، صاحب نظران 
فعــال در انتظام هــای مختلــف، هــر یــک از دیدگاهــی، دســتیابی 
گــرو یــک پیــش ران یــا مولفــه ی  بــه رقابت پذیــری منطقــه ای را در 
موفقیــت قــرار می دهنــد. بــا وجــود ابهام هــای فــراوان در متــون 
کــه می تــوان آنهــا را بــه درهم آمیختگی هــای موضوعــی،  مربوطــه، 
برداشــت های ناصحیــح ناشــی از اســتفاده از منابــع دســت دوم و 
که به  بی توجهــی بــه دیدگاه های شــناختِی عرصه هــا ی مطالعاتی 
ح این مباحــث پرداخته اند نســبت داد، در پژوهــش پیش رو،  طــر
ردیابی پیش ران ها و محرک های رقابت پذیری منطقه  ای در قالب 

هفت دیدگاه  نظری اصلی امکان پذیر شده است:
ـدگاه  ر دیـ ـ ـ ب ـی  ـی مبتنـ ـد جهانـ ـارت جدیـ ـه ی تجـ 1( نظریـ (
نظــری اقتصــادی نئوکالســیک ها25/ نظریــه جغرافیــای جدیــد 
کروگمــن مفهــوم رقابت  پذیــری در  اقتصــادی26: بــا وجــود این کــه 
کشــور را بی معنا و آن را تنها در سطح  ســطح مکان و به طور خاص 
کاربرد این انگاشت در  واحدهای فعالیتی دارای معنا می  داند،  اما   
سطح منطقه را به دلیل »جابه جایی عوامل تولید« مجاز می داند. 
ســایر نویســندگان اثرگــذار بــر ایــن نظریه عبارتنــد از آدام اســمیت، 
دیویــد ریــکاردو، تیــس، ونبلــز و فوجیتــا. رقابت پذیــری در ایــن 
کسب سهم بیشتر از  دیدگاه برابر است با »بهره وری نسبی با هدف 
بازارهای بیرونی )Budd & Hirmis, 2004, 1020(. دیدگاه های این 
نظریــه در مــورد عوامــل ایجــاد رقابت پذیری منطقــه ای را می توان 
کاهش  در )۱( تخصصی ســازی منطقه براســاس مزیت های نسبی، 
تنــوع تولیــد و در نتیجه دســتیابی به بازده های افزایشــی ناشــی از 
کید بر پایه ی اقتصاد  مقیــاس )2( افزایش صادرات منطقه ای بــا تا

کرد. منطقه خالصه 
)2( دیــدگاه نظــری استراتژیســت ها- مایــکل پورتــر: پورتــر، 
رقابت پذیری منطقه را ناشــی از رقابت پذیــری واحدهای فعالیتی 
که سابقًا تنها درون بنگاه ها  دانسته و دالیل رقابت پذیری بنگاه را 
کیــد وی بر  ح بــود، در مکانــی بیرونــی جســت وجو می کند. تا مطــر
کیفیت محیــط از طریق اثرگذاری بر رشــد بهره وری  نقــش مــکان و 
کار، انگاشــت  کســب و  کیفیــت محیــط  بنــگاه اســت. منظــور او از 

کــه باعــث ایجــاد ســودمندی عملیاتــی و  خوشــه ای شــدن اســت 
Porter, 2000, 275-( موقعیــت راهبــردی بــرای بنگاه خواهــد شــد
253(. وی بــرای توســعه اقتصــاد منطقه »رهیافت خوشــه ای27« را 
کتاب خوشه ها و اقتصاد  پیشنهاد می کند )Porter, 2003(. پورتر در 
جدیــد رقابتــی )Porter , 1998 a(، بــه طور مفصل بــه این پیش ران 
می پــردازد و بعدها نیز در بســط مفهــوم رقابت پذیــری به منطقه، 
کــه در جســت وجوی راهکارهــای احیــای منطقه هــای  هنگامــی 
گــرو تشــکیل  مرکــزی شــهرها برمی آیــد، رقابتــی شــدن مــکان را در 
خوشــه ها قــرار می دهــد )Porter, 2008(. بــا قائل شــدن بــه تفاوت 
میــان انــواع تجمع هــای فضایــی نئوکالســیک، خوشــه های پورتــر 
بــه عنوان نهادهــای نوآورانــه ی پیونــدی از شــبکه ها ی اجتماعی 
مبتنــی بــر اعتمــاد و پیوندهای دانشــی میــان بنگاه هــای فعالیتی 
که عالوه بر هم مکانی از تبادل شدید دانش و روابط  تشکیل شده 

بین فردی نیز برخوردار است.
ـان تکاملــی28 و دیــدگاه نظــری  ـ ن اقتصاددا ـه ی  ـ 3( نظری (
کیفی از رقابت پذیری قلمرویی،  نوشــومپیترین ها29 - تعریف های 
کنــار دارایی هــای ســخت بــه عنوان  کــه بــرای دارایی هــای نــرم در 
پیــش ران رقابت پذیــری قلمرویــی اهمیــت قائــل هســتند، ایجــاد 
کارآفریــن را شــرط الزم بــرای دســتیابی بــه  محیــط نوآورانــه و 
کشــورهای  رقابت پذیــری معرفی می کنند. براین اســاس، برخالف 
کــه در مرحله ی نخســت  تــازه صنعتــی شــده)NICs( ماننــد چین، 
کاال با  توســعه ی رقابت پذیــر مبتنــی بر عوامــل تولید و تولید انبــوه 
کشــورهای توســعه یافته  قیمــت ارزان قــرار داشــته، مزیــت رقابتی 
در نــوآوری و عوامــل مشاهده ناشــدنی قــرار دارد. بنابراین اهمیت 
Mor- ( عوامــل مشاهده نشــدنی در توســعه ی اقتصــاد منطقــه
gan, 1997, 491-503( ماننــد ظرفیت هــای نهــادی و نــوآوری 
 )Porter, 2004( که پورتر منطقه ای آشــکار شده اســت؛ تا اندازه ای 
رقابت پذیــری مبتنــی بر نــوآوری را به عنوان آخریــن مرحله ی یک 
توســعه ی رقابت پذیــر، پــس از مراحــل مبتنــی بــر عوامــل تولیــد و 

مبتنی بر سرمایه گذاری، معرفی می کند.
)4( نظریه جدید رشــد30 رومر، رشــد درون  زا31 و ســرمایه های 
گالوســر۳2 اقتصــاددان و روبــرت لوکاس۳۳،  انســانی لوکاس- ادوارد 
کلید رقابت پذیری را در تقویت نیروی متخصص یا سرمایه انسانی به 
منظور تولید ایده و اندیشه می دانند. این امر باعث ایجاد آثار مثبتی 
Lu-( ۳۴” نامیده می شود که “سرمایه های بیرونی انســان یمی شــود 
cas, 1988(. نظریــه نویــن رومــر )Romer, 1990(  نیز رشــد اقتصادی 
را ناشــی از سرمایه انســانی و دانــش منطقه ای می دانــد. پیش از آن 
نیز اولمن )Ullman, 1958(، به نقش ســرمایه های انسانی در فرآیند 
توسعه منطقه ای اشاره داشته است. پیش ران های تجویز شده در 
کالبدی برخوردار نبوده ولی انگاشــت هایی  ایــن نظریــه، از صراحت 
گالوســر و یا خوشــه ی ســرمایه انســانی لوکاس  چون شــهر مهارت۳5 
به طور غیرمســتقیم به موضوع تجمع نیروی انســانی متخصص در 

رقابت پذیری  منطقه اشاره دارد. 
)5( نظریــه ســرمایه  های خــالق36 ریچــارد فلوریــدا - از دیدگاه 
 ،)Florida , 2005; Florida , 2003; Florida , 1995( نظــری فلوریــدا
که در جذب افراد  منطقه های پیشــرو و رقابت پذیر، آنهایی هستند 

چارچوب »توسعه ی فضایی رقابت پذیری منطقه ای در ایران«
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خــالق از سرتاســر جهان دارای مزیــت   رقابتی باشــند. از این دیدگاه 
 چین و هند نبوده بلکه منطقه هایی 

ً
رهبــران اقتصادی آینــده الزامًا

 Porter,( خواهند بود که افراد خالق، حاضر به زندگی در آنجا هستند
73-37 ,2008(. از ایــن نظــر این دیدگاه با انگاشــت “محیط خالق” 
گونار تورنویست۳7 در دانشــکده جغرافیای  که نخســتین بار توســط 
کمی بعدتر از آن انگاشــت  دانشــگاه لونــد۳8 در ۱۹78 مطــرح شــد، و 
محیط نوآوری فیلیپ آیدالوت۳۹، جغرافی دان فرانسوی، و انگاشت 
که”عامــل  شــهر خــالق پیترهــال )Hall, 2000( متفــاوت اســت. چرا
انسانی” به عنوان پیش ران رقابت پذیری منطقه ای اهمیت داشته 
و محیط تنها واســطه ای برای جذب آن اســت؛ حال آن که انگاشت 
محیط خالق یا شهر خالق به نقش مکان و خالقیت آن توجه دارد؛ 
لیکــن در هــر دوی این انگاشــت ها نقش مکان از منبــع تامین مواد 
اولیــه و چاهک تخلیــه زباله  به عنصر حیاتی در جذب مســتعدها یا 

کرده است. خالقیت تغییر پیدا 
)6( نظریه ی فعالیت های شــناختی- فرهنگی40  آلن اسکات 
و پیترهــال- در این دیــدگاه نظری، برخالف نظریه طبقه ی خالق 
فلوریــدا یــا دیدگاه نظری شــهر مصرفــی، “منطقه به عنوان ســایت 
که   “ )Scott, 2007, 2011(گرفتــه نمی شــود تولیــد و مصــرف در نظر 
افزایش رقابت پذیری اقتصاد آن به صورت برون زا و با مهاجرِت به 
درون طبقــه ی خالق اتفــاق بیفتد؛ بلکه توســعه ی مناطق تداوم 
گذشــته ی رشــد۴۱” و وابســته بــه تحــوالت  “مســیرهای تاریخــی و 
درونی منطقه خواهد بود. در واقع پیروان این دیدگاه بر این باورند 
 Wyly,(که افزایش اهمیت دارایی های ذهنی و احساسی انسان ها
2013( “ در ســال های اخیــر باعث تغییر شــیوه های تولیــد انبوه به 
کوچک مقیــاس نــوآور، خــالق و دانش بنیان  ســمت فعالیت هــای 
فعالیت هــای  دســته  چهــار  از  فرهنگی”)متشــکل  “شــناختی- 
کار، فعالیت هــای هنــری و  کســب و  فناوری بــر، خدمــات مالــی و 
مبتنــی بــر مــد، و فعالیت هــای فرهنگی و رســانه ای( شــده اســت. 
که باعث افزایــش رقابت پذیری منطقه ای  این دســته فعالیت  هــا، 
که آنها را  می شــوند، از ماهیت شبه منوپلی و یکه  تازی برخوردارند 
بدون جانشین ساخته و اشغال “گوشه های رقابتی بازار۴2” را برای 

این دسته فعالیت ها امکان پذیر می سازد.
گالوســر- از ایــن دیدگاه  )7(دیــدگاه نظــری شــهر مصرفــی43  
انســانی  نیــروی  و  ســرمایه  جــذب  هــدف  بــا  تنهــا  رقابت پذیــری 
جــذب  ســر  بــر  پیش رفته تــر  مراحــل  در  بلکــه  نمی افتــد؛  اتفــاق 
مصــرف و روی دادهــای مصرفــی خواهد بود. بر این اســاس یکی از 
پیش ران های معرفی شــده در زمینــه ی رقابت پذیری منطقه ای، 
 Glaeser, Kolko & Saiz,( گالوسر ایجاد شهر مصرفی است. ادوارد 
2000(، در پــی تغییــر اهمیــت عامــل هزینه هــای حمــل و نقــل بــه 
کنونی موجود برای  که تقاضای  کیفیت زندگی و با این باور  سمت 
شــهرها از نــوع تقاضــا بــرای بهــره وری و تســهیالت مصرفی اســت، 
نســبت به ظهــور شــهرهای مصرفی به جای شــهر مهــارت دهه ی 

گاهی داده است.  ۱۹70)اهمیت عمل سرمایه های انسانی( آ
برخــی،  کــه  اینجاســت  موضــوع  دوم  رهیافــت  بــا  رابطــه  در 
کــه  کلیــه ی بســترها بــه کار می برنــد  پیش ران هــای خاصــی را بــرای 
ایــن بی معناســت. “هیچ مــدل بهینه، تعمیم پذیــر و قابل تقلیدی 

موجــود  نســخه های   .)Boschma, 2004, 1001( نــدارد”  وجــود 
که حتی در  کشــورهای توســعه یافته به نظر می آیند  بیشــتر مناسب 
کافی شــناخته شــده اند. حال آن کــه در زمینه ی  ایــن بســترها نیز نا
کشــورهای در حال توســعه به ندرت و در مورد ایران به هیچ عنوان 
کوششــی در این زمینه صورت نگرفته اســت. از ســوی دیگر  کنون  تا
پیش ران های شناخته شده از چشم اندازهای نظری و دیدگاه های 
کمتر به ارائــه ی چارچوب  شــناختی متفاوتــی ارائه شــده اند؛ لیکــن 
کثــر رهیافت هــای  جامــع و یکپارچه نگــر پرداختــه شــده اســت. “ا
که از  گرو عواملی قرارمی دهند  موجود، رقابت پذیری منطقه ها را در 

.)Kresl & Singh, 2012, 240( ”اهمیت بیشتری برخوردارند

• رهیافت ســوم - معرفــی ابزارهای فضایی سیاســت گذاری 
در دســتیابی بــه رقابت پذیــری- ایــن رهیافــت بــا درنظرگرفتــن 
واحــد تحلیــل اثرگــذار بنگاه هــا و واحدهــای فعالیتــی در تحلیــل 
فضایــی  ابزارهــای  طریــق  از  را  آن  بــه  دســتیابی  رقابت  پذیــری، 
سیاســت گذاری و ترتیبات فضایی ویژه، میســر می داند. از دیدگاه 
این رهیافت، انواع “تجمعی سازی اقتصادی۴۴” به دلیل بازده های 
فزاینده بیرونی و دســتیابی به سرریز های دانشی۴5، باعث افزایش 
بهــره وری واحدهای فعالیتی و در نتیجــه رقابت پذیری منطقه ای 
بــه  همــواره  جغرافی دانــان  و  برنامه ریــزان  گرچــه  شــد.  خواهنــد 
چگونگــی اثرگــذاری فضــا بــر عملکــرد اقتصــادی شــهر و منطقــه و 
که جغرافیا بــر پویایی  فعالیت ها  بالعکــس پرداخته انــد؛ با این باور 
و در نتیجه عملکرد اقتصادی و رقابت پذیری مکان اثرگذار اســت. 
کمتر به  که همــواره در ایــن انتظام ها مغفــول مانده یــا  امــا آن چــه 
آن توجه شــده اســت، دو موضوع اساســی اســت؛ نخست یکسان 
نبــودن اهمیــت مــکان و تجمعی ســازی)ابزارهای سیاســت گذاری 
رقابت پذیــری  بــرای تســهیل  عــام(  بــه معنــای  فضایی-کالبــدی 
 Feldman & Francis, 2006;( کلیه ی بســترها کلیه ی فعالیت ها در 
 Simmie, 2006; Asheim, Cooke, & Martin, 2006; Audretsch &
Feldman, 2003(  و دیگــری توجــه بــه عوامــل اجتماعــی به عنوان 
عامــل مهــم دیگــر به جــز عوامــل فضایــی در ایجــاد رقابت پذیری، 
یعنــی روابط میان بنگاهی و شــبکه های اجتماعی و دانشــی میان 

 .)Currid & Williams, 2010(واحدهای فعالیتی

استنتاج چارچوب مفهومی و تشریح 
روش شناسی پژوهش

هــدف  بــا  پیشــنهادی،  ســه گانه ی  گونه بنــدی  بــه  توجــه  بــا 
پاسخ گویی دانشی به دو پرسش “چیستی” و “چگونگی دستیابی 
چارچــوب  “تدویــن  نیــز  و  ایــران”  منطقــه ای  رقابت پذیــری  بــه 
مفهومــی رقابت پذیــری منطقه ای در ایران در ســطح اســتان ها”، 
کاســتی های پیش گفته در  پژوهش پیش رو موارد زیر را با نیت رفع 

دستورکار قرار داده است.
• یکپارچگی، جامعیت و دربرگیرندگی در پیشنهاد چارچوب 
توســعه ی فضایــی رقابت پذیر به ویژه با توجه به دســتورکار اصلی 
کــه همانــا یکپارچگــی و توجــه بــه  برنامه ریــزی توســعه ی فضایــی 
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کلیــه ی ابعــاد اثرگــذار اســت. بــرای دســتیابی به ایــن مهــم، رویکرد 
پژوهــش پیــش رو توســل بــر مفهــوم مولفه هــای ســازمان فضایــی 
اســت؛. بنابرایــن، تعاریفــی از رقابت پذیری منطقه ای در پیشــنهاد 
که عالوه بــر پرداختن هم زمان  ایــن چارچوب مورد اســتفاده اســت 
ک عمل قرار  بــه دو مولفــه  ی جمعیــت و فعالیت، تعاریــف زیر را مــال
که  دهــد: الــف- مولفــه ی جمعیــت- تقویت یــا بهبــود ویژگی هایی 
جذب و نگهداشت مهاجر خالق و نوآور را ممکن  سازد و چسبندگی 
کــه به  و جاذبــه  ی مــکان را افزایــش دهــد. در ایــن رابطــه، تعاریفــی 
توانایی مکان در دستیابی به استانداردهای فزاینده و باالی زندگی 
کیفیت و بازاریابی مکان  اشاره دارد و هم چنین راهبردهای افزایش 
ک عمل اســت. ب- مولفه ی فعالیــت- بهبود محیط  ســکونت مال
کار محلــی بــرای جــذب و نگهداشــت واحدهــای فعالیتــی  کســب و 
کارآفرینان)۳(؛ در این رابطه، تعاریفی  خاص)۱(، سرمایه گذاران)2( و 
کار و  کــه به ظرفیت نســبی منطقــه در جــذب عوامل ســیال)نیروی 
ســرمایه( از یکدیگر و میزبانی فعالیت های اقتصادی اشــاره داشــته 
کســب  و هم چنیــن ایجــاد ویژگی هــای خــاص رقابتــی در محیــط 
کار هــر منطقــه مدنظــر قــرار دارد؛ میــزان جذابیــت منطقــه بــرای  و 

سرمایه گذاران” یا “سرمایه پذیری۴6”.
از  تعاریفــی  مفهومــی،  چارچــوب  تدویــن  در  اســاس،  برایــن 
کــه هم بــه مولفــه ی واحدهای  ک عمــل اســت  رقابت پذیــری مــال
فعالیتــی و هــم به مولفــه ی افراد توجــه دارد. این تعریــف متفاوت 
گــرو افزایــش  کــه تنهــا رقابت پذیــری را در  اســت بــا تعریــف پورتــر، 
گــرو افزایش  بهــره وری واحدهــای فعالیتــی می داند؛ بلکــه آن را در 
برنــده  برآمدهــای  نگهداشــت  توانایــی  و  زندگــی  اســتانداردهای 
نیــز می دانــد؛ یعنــی ترکیبــی از مزایــای رقابتــی پورتــری و جذابیــت 
کســب و کار و ســکونت. بر این اســاس نیز تنها  محیط منطقه برای 
کلیه ی  که  کوشــش بر آن اســت  یک پیش ران مدنظر قرار نگرفته و 

پیش ران هــای شناســایی شــده از دیدگاه هــای نظــری مختلف در 
گیرد. چارچوب پیشنهادی مورد توجه قرار 

کشــور در پیشــنهاد  گی های زمینه ای  • توجه به بســتر و ویژ
بــه  بــاور  منطقــه-  رقابت پذیــر  فضایــی  توســعه ی  چارچــوب 
متفاوت بــودن ضریب اهمیــت اثرگذاری پیش ران ها در دســتیابی 
بــه رقابت پذیــری منطقــه ای، هــم به صــورت عام و هــم به صورت 
کشورها و بسته به شرایط بسترهای مختلف، نگارندگان  خاص در 
را بر آن داشــته تا به مدد روش های اســتقرایِی برآمده از داده های 
 )PLS ســاختاری  معــادالت  شده)مدل ســازی  گــردآوری  تجربــی 
در بســتر مورد بررســی)مناطق درون ســرزمین ایران( به پیشــنهاد 

چارچوب رقابت پذیری سازگار با شرایط بپردازد. 
گرفتن  • ضــرورت رفــع هم خطی هــا، هم پوشــانی ها و درنظر 
اثرات مســتقیم و غیرمســتقیم پیش ران ها بــر یک دیگر از طریق 
شناســایی متغیرهــای میانجی گــر- رویکــرد در پیش گرفتــه شــده 
در پژوهــش پیــش رو بــه منظور رفــع هم خطی ها، هم پوشــانی ها و 
توجــه به نقش متغیرهای میانجی  در دســتیابی بــه رقابت پذیری 
تحلیــل   و  مســیر  نمــودار  تحلیلــی  روش  از  اســتفاده  منطقــه ای 

همبستگی دوبه دوی متغیرها)پیش ران ها( است. 
گی های بســتر و  • اســتفاده از شــاخص های متناســب با ویژ
برخوردار از روایی برای اندازه گیری پیش ران های رقابت پذیری- 
بــه منظور اندازه گیــری دقیق و روای پیش ران های مورد اســتفاده 
در چارچوب پیشنهادی رقابت پذیری منطقه ای، رویکرد پژوهش 
پیش رو، اســتفاده از معیارهای متنوع تری، به جز معیار دسترسی 
بــه اطالعــات، بــه منظــور تشــکیل مــدل اندازه گیری)نمایه ســازی 
یــا تعریــف شــاخص های اندازه گیری کننــده ی متغیرهــای مکنون( 
ح جدول۱ عبارتند از:  نخست-  اســت. این ســه دسته معیار به شر
معیارهــای عمومــی شــامل ســه دســته )۱(معیارهــای برآورنــده ی 

جدول - فرآیند منتخب پژوهش در ارزیابی و انتخاب متغیرهای آشکار)نشان گرهای( پیش ران های رقابت پذیری منطقه ای به عنوان درون داد و رقابت پذیری منطقه ای به عنوان برون داد. 

                                                                                                                                                                                                          معیار
نشان گرهای پیش ران
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معیارهای عمومی

آزمون پایایی: معیارهای کمی مشخص کننده ی 
میزان تبیین گری متغیرهای اندازه گیری)شاخص ها( 

در ارتباط با متغیر مکنون)پیش ران ها(

نتیجه تحلیل همبستگی)وجود همبستگی باال میان 
متغیرهای اندازه گیری یک متغیرمکنون(

نتیجه تحلیل عاملی

کیفی  میعارهای عام 

کشور قابل اندازه گیری و دستیابی در نظام آمار و اطالعات 

تدارک راهنمای تصمیم گیری برای سیاست گذاران منطقه ای

انحصاری بودن و بازتاب مستقیم ویژگی پدیده ی مورد اندازه گیری

آزمون روایی: مقبولیت معیار از دیدگاه صاحب نظران و متخصصان توسعه ی منطقه ای ایران

معیارهای تخصصی 
مرتبط با هدف 

پژوهش 

تحقق پذیرساختن رقابت پذیری منطقه  ای با اهداف درون زا

کشور با یک دیگر امکان پذیر ساختن قیاس وضعیت در سطح مناطق درون  

تحقق پذیرساختن رقابت پذیری منطقه  ای به صورت یک رابطه ی برد-برد 

کیفیت محیط کید بر سیاست های  تا

کل پیش از آزمون برازندگی مدل اندازه گیری نمره ی 

)PLS شاخص های ممکن و برازنده)پس از آزمون دروایی و پایایی مدل اندازه گیری در نرم افزار

چارچوب »توسعه ی فضایی رقابت پذیری منطقه ای در ایران«
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متغیرهــای  بــا  ارتبــاط  در  شــاخص ها  تبیین گــری  پایایی)میــزان 
)۳( متــون،  در  شــده  ذکــر  کیفــی  عــام  )2(معیارهــای  مکنــون(، 
معیارهــای برآورنــده ی روایــی و تکرارپذیــری شــاخص ها از طریــق 
نظرســنجی از صاحب نظــران و متخصصــان توســعه ی منطقــه ای 
در ایــران؛ دوم- معیارهــای تخصصــی مرتبــط بــا هــدف پژوهش و 
سوم- معیارهای مربوط به آزمون روایی و پایایی مدل اندازه گیری 
از روش  اســتفاده  بــا  ترسیم شــده  مــدل ســاختاری  بــه  توجــه  بــا 

مدل سازی معادالت ساختاری در نرم افزار PLS؛ 
تدویــن چارچوب مفهومــی رقابت پذیری منطقــه ای در ایران، 
براســاس محــدوده ی مطالعاتــی تعریــف شــده، مســتلزم تعییــن 
مولفه هــای نظری و نمایش روابط ســببی میان مولفه های نظری 
گونه بندی پیشــنهادی پژوهش، در  شناسایی شــده خواهد بــود. 

مولفه ی 
رقابت پذیری

گی/ نوع عامل اثرگذار  ویژ
بر رقابت پذیری

خردمولفه  موفقیت/پیش ران  
رقابت پذیری

سازمان دهی فضایی 
اثرگذار بر رقابت 

خردمایه/تشریحچشم انداز نظری

تی
الی

 فع
ی

ها
حد

/وا
ها

گاه 
بن

ه ور
هر

ی ب
ها

ت 
الی

فع

فعالیت های 
صادرات محور 

مبتنی بر مزیت های 
نسبی

• اقتصاد تجمعی/اقتصاد 
تجمعی سازی مارشالی 

)صرفه های بیرونی اقتصادبا 
کاهش هزینه های  هدف 

مبادالتی(
• اصل مزیت های نسبی ریکاردو 

)تخصصی شدن مبتنی بر 
مزیت های نسبی(

کسب سهم بیشتر  • صادرات و 
از بازار جهانی

ناحیه صنعتی نومارشالی 
صادرات محور

• دیدگاه  اقتصادی 
تجارت جهانی 
• دیدگاه نظری 

جغرافیای جدید 
اقتصادی مبتنی 

بر نظریه های 
نئوکالسیک 

• هزینه ی عوامل تولید 
در مقایسه با رقبا در 

نتیجه ی تجارت مبتنی 
بر تخصصی شدن مناطق 
در زمینه های دارای مزیت 

نسبی و مواهب طبیعی 
اتفاق می افتد.

کلیه ی 
فعالیت های بهره ور

کار محلی کسب و  • محیط 
• روابط و پیوندهای اجتماعی 
بین بنگاهی در قالب خوشه ها

تمرکز جغرافیایی 
شرکت های به هم مرتبط/ 

خوشه ها

• دیدگاه نظری 
استراتژیست ها

کالبدی عامل  • هم جواری 
کاهش هزینه های مبادالتی 

فعالیت های بهره ور و در 
نتیجه رقابت پذیری است.

فعالیت های خاص

گی
هن

-فر
شی

دان
ی 

ها
ت  

الی
فع

• فعالیت های 
شناختی: اقتصاد 

دانشی و پژوهش محور

مناطق دانشی/ خوشه ی 
فعالیت های دانش بنیان

• دیدگاه نظری 
فعالیت های

دانشی- فرهنگی

• میان سرمایه گذاری در 
R&D، خلق دانش و

نوآوری و رقابت پذیری به 
عنوان برون داد، رابطه نظری 

خطی وجود دارد.
• فعالیت های 

بهره ور، انعطاف پذیر، 
اشغال کننده ی »گوشه های 

رقابتی، 
محیط زیست محور، 

دانش بنیان و نوآورانه 
عامل افزایش رقابت پذیری 

تلقی می شوند.

• فعالیت های فرهنگی 
و هنری

خوشه های فرهنگی- 
هنری

نه
ینا

آفر
کار

ه و 
وران

نوآ
ی 

ها
ت 

الی
فع

• عوامل سخت: 
ضرورت وجود 

هم جواری برای 
تسهیل و به عنوان 

کاتالیزور نوآوری

کارآفرینی محلی،  محیط 
کارآفرینان/  هم جواری 

سیستم نوآوری منطقه ای

• دیدگاه نظری 
نهادگرایان، 

تکامل گرایان و 
نوشومپترین ها

• نوآوری معرف تنوعی 
که موردنیاز  است 

رقابت پذیری است.

عوامل نرم: بی اهمیت 
بودن هم  جواری 

کالبدی )هم جواری 
سازمانی(

مدل شبکه مبتنی بر 
سرمایه های اجتماعی، 

اعتماد و هم افزایی

• نوآوری و نه خوشه ای 
شدن به عنوان عامل 
اصلی رقابت پذیری و 

صادرات تلقی می  شود.

ح جدول 2 ارائه شده است. نتیجه ی مرور مبانی نظری موجود به شر
گونه بنــدی نظــری پیشــنهادی پژوهــش  و پذیــرش  بــر اســاس 
نقش سببی جمعیت خالق جذب شده در منطقه، ناشی از بهبود 
کیفیــت و ارتقــای عملکــرد مــکان، بــر جــذب فعالیت هــای هــدف 
رقابت پذیری از یک سو  و نیز  تجمعی سازی و توسعه ی خوشه ای به 
کار و ارزش افزایِی فعالیت های  کسب و  عنوان شرط اصلی در رونق 
ح  شــر بــه  مفهومــی  پیوســتار  منطقــه ای،  رقابت پذیــری  هــدف 
نمــودار۱، به عنوان مدل عام پیشــنهادی نخســتین رقابت پذیری 
نیــز  روابــط موجــود در  منطقــه ای، معرفــی می شــود. در نهایــت 
گردآوری شــده به  مــدل مفهومــی نخســتین، براســاس داده هــای 
روش  مدل ســازی معــادالت ســاختاری آزمــون و پــس از بــرازش، 
مــدل نظــری رقابت پذیــری منطقــه ای ایــران پیشــنهاد می  شــود. 

گونه شناسی نظری تلفیقی پیشنهادی از رهیافت های رقابت پذیری منطقه ای، مورداستفاده در تدوین مدل مفهومی پژوهش. جدول 2- 
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تشــریح روش پیشــنهاد چارچوب توســعه ی 
رقابت پذیری منطقه ای در ایران

روش مدل ســازی معــادالت ســاختاری بــه دلیــل برخــورداری 
از پتانســیل هایی هم چــون )۱( مدل یابــی ارتبــاط میــان چندیــن 
نتیجــه  در  و  هم زمــان  صــورت  بــه  وابســته  و  مســتقل  ســازه ی 
امکان پذیــر ســاختن انجــام تحلیل هــای یکپارچه، واحــد و جامع 
در یــک مدل و پیشــنهاد چارچــوب یکپارچه ی توســعه ی فضایی 
و  غیرمســتقیم  اثــرات  تحلیــل  امکان پذیــری   )2( رقابت پذیــری، 
گرفتن  باواســطه و تحلیــل مدل هــای پیچیــده و در نتیجــه در نظر 
 )۳( بــر یک دیگــر،  غیرمســتقیم پیش ران هــا  و  تاثیــرات مســتقیم 
برخــوررداری از دو دســته متغیرهای مکنــون درون زا۴7)متغیرهای 
تحــت تاثیر عوامل درونی( و متغیرهای مکنون برون زا )متغیرهای 
ج از مــدل( و در نتیجــه امکان پذیری وارد  تحــت تاثیــر عوامل خــار

نمودار 1- پیوستار مفهومی نخستین عام رقابت پذیری منطقه ای، پیشنهاد پژوهش .

راد
و اف

ت 
عی

ضهجم
عر

ف 
طر

سرمایه انسانی

R&D کار متخصص و • نیروی 
ها به عنوان منبع بازده های 

فزاینده

با هیچ شکل فضایی 
مرتبط نیست/شهر 

گالوسر مهارت 

• نظریه رشد 
جدید رومر/رشد 
درون زا/ سرمایه  

انسانی لوکاس

• سرمایه گذاری در 
سرمایه های انسانی عامل 

رشد درون زا به شمار 
می اید.

سرمایه خالقیت

• حرفه مندان خالق شاغل در 
بخش های دانش بنیان

• هسته ی فراخالق خالق 
نوآوری

با هیچ شکل فضایی 
مرتبط نیست/تجمع 

طبقه ی خالق در 
کالن شهرها

• نظریه 
سرمایه های 

خالقیت

• توانایی جذب طبقه ی 
خالق به عنوان عامل اصلی 

در جذب فعالیت های 
پیش رو و ایجاد جامعه ای 
نوآور و رقابت پذیر به شمار 

می آید.

ضا
تقا

ف 
طر

مصرف کنندگان 
کیفیت با

• بهبود تسهیالت آسایش 
زیست و ایجاد منطقه ی مصرفی

-

• دیدگاه نظری 
شهر/منطقه 

مصرفی

• موفقیت شهرها و مناطق 
به توانایی آنها در جذب 

گردش گر سیال  جمعیت و 
وابسته است.

ســاختن مفاهیم)ســازه های( نظــری در مــدل و شناســایی روابــط 
میــان ایــن مفاهیــم بــه جــای روابــط میــان متغیرهــا و نشــان گر ها 
هــر متغیــر  بــرای  نشــان گر  یــک  از  بیــش  از  اســتفاده  و هم چنیــن 
مکنون یا ســازه ی نظری و ارائه ی تقریبی دقیق تر از هر ســازه، )۴( 
امکان پذیری آزمون مدل نظری پیشنهادی پژوهش و اصالح آن با 
گی های زمینه ای بستر ایران از طریق  توجه به شــرایط خاص و ویژ
گردآوری شده مربوط به استان های ۳0 گانه ، )5(  داده های تجربی 
بــرازش بهینه ترین مــدل رقابت پذیری منطقه ای بــرای ایران و در 
کمک  نهایــت )6( امکان پذیری آزمون خطای مدل اندازه گیری به 
روش تحلیــل عاملــی تائیدی و در نتیجه امــکان حصول اطمینان 
از درستی انتخاب نشان گر های درنظرگرفته شده برای اندازه گیری 
و  نظــری(  متغیــر مکنون)ســازه ی  یــک  عنــوان  بــه  پیــش ران  هــر 
رهایــی از تنــوع دیدگاهی موجــود در متون در انتخــاب متغیرهای 
مشاهده شــده، به نسبت سایر روش های رگرسیونی و تحلیل های 

چارچوب »توسعه ی فضایی رقابت پذیری منطقه ای در ایران«
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همبســتگی، مناســب ترین روش برای دســتیابی به هدف پیش رو 
بــه شــمار می رود. از طرفــی از میان دو روش مدل ســازی معادالت 
کواریانس)نرم افــزار لیــزرل( و  ســاختاری، شــامل روش مبتنــی بــر 
روش مبتنــی بــر حداقــل مجــذورات جزئی)نرم افــزار PLS(، روش 
PLS بــه دلیــل مزایایــی  چون قــدرت تبیین و پیش بینــی، توانایی 
که هیچ  باال در تولید نظریه و پیش بینی، توانایی عمل در مواقعی 
نظریه یا اســاس نظری قوی وجود نداشــته باشــد، پشتیبانی از هر 
دو نوع رابطه ی تشــکیل دهنده و انعکاســی در شاخص ســازی و از 
کوچک ۳0 تایی و نابســتگی  کار با نمونه های  همه مهم تر توانایی 
به توزیع نرمال یا به عبارتی برخورداری از فرض های ســخت گیرانه 
کمتــر در مــورد توزیــع متغیرهــا، نســبت بــه روش نخســت در ایــن 

پژوهش مناسب تر به شمار می رود.
ســطح تحلیــل در ایــن پژوهش محــدود به منطقه های اســتانی 
۳0  گانه ی ایران است. خردمایه ی این انتخاب، که بخشی به انتخاب 
ســطح تحلیــل اســتانی و بخشــی بــه ۳0 گانــه بــودن آن بازمی گــردد، 
در ســه مســئله ی اصلــی قــرار دارد: گســتره ی اختیــارات برنامه ریزان 
توســعه ی فضایــی در حد مباحث مکانی و نه اقتصــاد کالن)با وجود 
گرفتــن اثرگــذاری مقوله   هــای دیگــری چون  امکان ناپذیــری نادیــده 
کشــورها، ظرفیت های نهادی  کالن اقتصادی و مالی  سیاســت های 
جامعــه ی موردبررســی، مزیت هــای نســبی و راهبردهــای بنــگاه بــر 
کثریت صاحب نظران درخصوص  وضعیت رقابت پذیــری(، هم رایی ا
معنادار بودن رقابت  قلمرویی در سطح منطقه به دلیل عامل تحرک 
عوامــل تولیــد و در نهایــت فراهم نبــودن اطالعــات آمــاری مربوط به 

دوره های سرشماری ۱۳85 به قبل در استان تازه تاسیس البرز؛

معرفی مدل ساختاری)مدل نظری نخستین(
کالن توســعه ی  پژوهــش به عنوان چارچوب 

رقابت پذیر مناطق
رایج در تعیین مولفه های موفقیت  کاســــــــــــــتی رهیافت های 
و پیش ران های رقابت پذیری منطقــــــــــــــه ای، از جمله پرداختن 
به موضوع تنهــــــــــــــا از دریچه ی یک دیدگاه نظری و انتظام خاص، 
میزان اثرگــــــــــــــذاری  و  ضریب اهمیــــــــــــــت  یکســــــــــــــان فرض کردن 
پیش ران های شناسایی شــــــــــــــده در دستیابی به رقابت پذیری و 
بی توجهی به نقش متغیرهــــــــــــــای مداخله گر)میانجی( در تدوین 
از یک سو و ناممکن بودن تعمیم  مدل های  مرسوم  روابط سببی 
نخستین  نظری  مدل  معرفی  سوی  دیگر،  از  کلیه ی  بسترها  به 
تدوین  در  نخستین  و  اساســــــــــــــی  گام  عنوان  به   رقابت پذیری، 
را  منطقه ای  ایران”،  رقابت پذیری  “توسعه ی فضایی   چارچوب 
گرچه روش منتخب در  در دستورکار این  پژوهش قرارداده  است. 
قلمرویی  رقابت پذیری  چارچوب  معرفی  منظور  به  پژوهش  این 
که در آن پژوهشگر در ابتدا خود  ایران روشی استقرایی اســــــــــــــت 
را به چارچوب نظری و ســــــــــــــاختار مشخص و از پیش تعریف شده  
کاوش در داده های  محدود نمی کند و بدون پیشینه ی ذهنی به 
که در  تجربی می پردازد، لیکن مدل PLS با وجود تمام پتانسیلی 
اجرای این شیوه ی پژوهش دارد، باز در آغاز نیازمند برخورداری 

که برازش های  از ساختار نخستین هرچند خام و نامربوط است 
خود را به وسیله ی سعی و خطا و تغییر آن انجام دهد؛ ولی مدل 
نهایی با مدل نخســــــــــــــتین تفاوت داشته و از بیشترین برازش با 

وضعیت مناطق در ایران برخوردار خواهد بود.
کاســتن از زمان طوالنی موردنیاز برای انجام ســعی و  به منظور 
خطا بر روی یک ســاختار نامربــوط، اصالحات چندین و چند باره  
بــر روی آن و بــرازش مناســب ترین مــدل، تا حد امکان ســعی بر آن 
کــه مدل نظــرِی برخــوردار از منطق و خردمایه ی نخســتین  اســت 
که آن چنان نیز بی ربط نباشــد. تولید این مدل  وارد نرم افزار شــود 
گام زیــر بــه روش “تحلیــل مســیر” از طریــق  از طریــق پیمــودن دو 
گام نخست- سنجش مناسبت  نرم افزار SPSS میســر شده اســت: 
به کارگیری هر یک از هفت پیش ران  معرفی شــده در رقابت پذیری 
گام  منطقه ای سرزمین از طریق “مطالعه ی روابط سببی”؛ در این 
تنها اثرات مستقیم پیش ران ها به عنوان ضریب اثرگذاری)تاثیرات 
مســتقیم( هر یک بر برون  داد رقابت پذیری شناسایی خواهد شد. 
کــه فعالیت های  نتایــج تحلیــل صورت پذیرفتــه نشــانگر آن اســت 
 ،0.7۹ خوشــه ای  توســعه   ،0.85 ضریــب  بــا  دانشــی-فرهنگی 
عوامــل محیطــی 0.68، منطقــه مصرفــی 0.6۴5، درون دادهــای 
کیفیــت تقاضــا 0.5 و  نــوآوری 0.6۱۳، ســرمایه های خالقیــت 0.6، 
گام دوم- آزمون وجود  سرمایه های انسانی 0.۴5 اثرگذار هستند.  
روابط ســببی میان هفت پیش ران با یکدیگر به منظور شناســایی 
اثــرات غیرمســتقیم آنها بــر رقابت پذیری از طریق ســنجش ضریب 
همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته با یکدیگر  و رفع هم خطی  
احتمالــی میــان آنها از طریق آزمون ســنجش هم خطــی؛ در اثبات 
وجود روابط سببی میان دو متغیر برقراری دو اصل ضروری است؛ 
اصل هم تغییری یا پیوســتگی با اثبات وجود رابطه ی همبســتگی 
باال)بیشــتر از 0.7( بیــن دو متغیــر براســاس اســتدالل های تجربــی 
و اصــل توامــی بــه معنــای پدیــد  آمــدن پدیــده ای در پــی وقــوع 
پدیــده ای دیگــر؛ در ایــن پژوهــش برای حصــول اطمینان نســبت 
بــه برقــراری اصل توامی، به عنوان شــرط الزم برای وجود رابطه ی 
ج از مبانی نظری، از روش  ســببی، عالوه بر استدالل های مســتخر
که  ســاختار تاخیــری۴8 نیز اســتفاده شــده اســت. با ایــن خردمایه 
اثــرات وقــوع یــک پدیــده بر پدیــده ی دیگر بــا فاصله ی زمانــی بروز 
کرد؛ چنانچه وقــوع متغیر a)هریــک از پیش ران های  پیــدا خواهــد 
رقابت پذیری( پس از چند سال باعث وقوع متغیر b)رقابت پذیری 
گر عکس این رابطه اثبات نشــود، نشانگر  منطقه ای( شــود، لیکن ا
که a علت وقوع پدیده ی b است. یکی از مفروضات مهم  آن است 
در آزمون هــای ســببی، نبــود هم خطی میــان متغیرهای مســتقل 
اســت. در غیــر این صــورت اعتبــار مــدل زیر ســوال مــی رود. هرچه 
 )VIF(مقــدار تولرانس۴۹ به یک نزدیک تر باشــد و هرچه عامل تورم
کم تر باشــد، نشــان دهنده ی نبود هم خطی اســت. نتایج این  از 2 
آزمــون بــرای متغیرهــای مســتقل رقابت پذیری منطقه ای شــامل 
کاهــش تنــوع تولیــد، افزایــش تجــارت منطقــه،  تخصصی ســازی و 
کیفیــت تقاضا، برون داد  زیرســاخت های تولید، خوشه ای شــدن، 
انســانی، ســرمایه های  نــوآوری، ســرمایه های  نــوآوری، درون داد 
خالقیــت، منطقــه مصرفــی، فعالیت هــای دانشــی-فرهنگی نبــود 
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را  منطقــه  تجــارت  و  تخصصی ســازی  مولفه هــای  در  هم خطــی 
که مابقی مولفه هــا به نوعی از طریق  نشــان می دهــد. به این معنا 

اثرگذاری بر یک دیگر بر رقابت پذیری منطقه ای اثرگذارند.
کــه رفت،  بــر اســاس تحلیل هــای صورت پذیرفتــه به شــرحی 
مــدل   ،۳ نمــودار  راســت  ســمت  در  شــده  ترســیم  اولیــه  مــدل 
شــامل  پژوهــش  پیشــنهادی  نخســتین  ســببی  و  ســاختاری 
روابــط میــان مولفه هــای نظــری منتخــب را نمایــش می دهــد. 
گام بعــد، عملیاتی ســازی ایــن مدل ســاختاری در دســتورکار  در 
کــه مســتلزم تدویــن مــدل اندازه گیــری یــا بــه عبارتــی  قــرار دارد 

شاخص ســازی پیش ران هاســت. از میــان موارد متعــدد معرفی 
شــده در متــون مختلــف بــه منظــور اندازه گیری هفــت پیش ران 
گزینش شــده و نهایی براساس معیارهای  منتخب، نشــانگرهای 
 ۳ جــدول  در  گزینش)جــدول۱(،  در  معرفی شــده   ســه گانه ی 
گام نهایــی نیــز پــس از عملیاتی ســازی  خالصــه شــده اســت. در 
متغیرهای مکنون به واســطه ی نشانگرهای باال، به روش سعی 
کمــک نرم افــزار PLS بــه پیشــنهاد برازنده ترین نظری  و خطــا بــا 
مــدل رقابت پذیــری منطقــه ای ایــران بــا اســتفاده از داده هــای 

گردآوری شــده پرداخته می شود. تجربی 

متغیرهای مکنون 
متغیر آشکار/نشان گرمفاهیممستقل

دیدگاه نظری 
جغرافیای جدید 
کروگمن اقتصادی 

کاهش  تخصصی سازی ساختار اقتصاد و 
تنوع تولید

• تغییرات اثرات خالص منطقه بر تحوالت اتفاق افتاده در بخش های اقتصادی 
دارای مزیت نسبی در فاصله ی دو بازه ی زمانی 85-۱۳80 و ۱۳85-۹0

افزایش تجارت منطقه براساس مزیت های 
نسبی 

• تغییرات ضریب مکانی فعالیت های دارای مزیت نسبی 

دیدگاه نظری 
استراتژیست ها 

مایکل پورتر

• تغییرات سهم خانوارهای برخوردار از تسهیالت در فاصله ی ۱۳80 تا ۱۳85عوامل محیطی و زیرساخت های تولید

کشاورزی و معدنمیزان خوشه ای شدن  • انحراف معیار ضریب مکانی فعالیت ها به جز 
• جمع اختالف ضریب مکانی فعالیت های باالی یک از یک)به جز نفت(

دیدگاه نظری 
اقتصاددانان تکاملی 

و نوشومپیترین ها

نوآوری

کل  • سهم محققان مشغول در واحدهای دارای فعالیت تحقیق و توسعه از 
اشتغال سال ۱۳8۳

کارکن صنعتی کارگاه۱۳۹0 های باالی ۱0 نفر  • سرانه نوآوری به ازای ۱00 
• سرانه نوآوری به ازای یک میلیون نفر جمعیت ۱۳۹0

کل اشتغال ۱۳۹0کارآفرینی کارفرمایان از  • سهم 

دیدگاه نظری رشد 
درون زا

• سرانه هزینه آموزشی دولت به جمعیت ۱5 تا 50 سالدرون دادهای سرمایه های انسانی
کل هزینه ها • سهم هزینه آموزش خانوار از 

• سهم جمعیت متوسطه و عالی از جمعیت ۱۴ تا 50 سالبرون دادهای سرمایه ی انسانی

دیدگاه نظری 
سرمایه های خالقیت 

فلوریدا

سرمایه های 
خالقیت

غ التحصیالن رشته های مهندسی ارشد به باال از جمعیت 25 تا 60 سالحرفه مندان دانش بنیان • سهم فار
کل شاغل • سهم نیروی انسانی متخصص از 

غ التحصیالن رشته های انسانی و هنر ارشد به باال از جمعیت 25 تا 60 هسته مرکزی فراخالق • سهم فار

مدارای مکان
• انحراف از معیار سهم اقوام
• اندازه جمعیت سال ۱۳85
کم جمعیت سال ۱۳85 • ترا

گالوسر منطقه مصرفیدیدگاه نظری 
• قیمت اجاره مسکنبرون داد منطقه مصرفی

کل کی خانوار از  • سهم هزینه های غیرخورا

کل جمعیتدرون داد منطقه مصرفی • سهم تماشاچی به ازای 

دیدگاه نظری آلن 
فعالیت های دانشی- فرهنگیاسکات

• سهم اشتغال در فعالیت های “مالی و بیمه”، “هنر، سرگرمی و تفریح”، 
کل اشتغال سال ۱۳۹0 “اطالعات وارتباطات” و “علمی، فنی و حرفه ای” از 

کل جمعیت سال ۱۳۹0 • سهم نیروی انسانی تحصیل کرده از 

متغیر آشکارمفاهیممتغیر مکنون وابسته

رقابت پذیری 
منطقه ای

• ارزش افزوده رشته فعالیت های اقتصادی بر اشتغال سال ۱۳۹0بهره وری

خ اشتغال سال ۱۳۹0توزیع ثروت • نر

شکار پژوهش سببی رقابت پذیری.
ٓ
جدول 3- تعریف متغیرهای مکنون )مستقل و وابسته(، مفاهیم و متغیرهای ا

چارچوب »توسعه ی فضایی رقابت پذیری منطقه ای در ایران«
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و  اصــالح  کالن  نظــری  مــدل  نمایش دهنــده ی  نمــودار۳، 
برازش داده  شــده ی رقابت پذیــری منطقــه ای در ایران بــا توجه  به 
مــدل نظــری نخســتین اســت. براســاس این مــدل، دســتیابی به 
گام های متواتر  رقابت پذیری اســتانی در ایران، مســتلزم پیمــودن 
زیر و نه توســل یک سویه و یک  شــبه بر تنها یک شیوه ی دستیابی 

به رقابت پذیری است:
تســـــهیالت  افزایـــــش  و  محیط ســـــکونت  کیفیـــــت  بهبـــــود   .۱
کوشش در راستای تبدیل منطقه به  آسایش زیست، یا به عبارتی 
نـــــه تنها منطقه ای تولیدی، بلکه منطقـــــه هدف مصرف کنندگان 
کیفیت)منطقـــــه مصرفـــــی( در مرحله ی نخســـــت باعث جذب  با
کیفیت)عوامـــــل جمعیتـــــی طرف  کنان و مصرف کننـــــدگان با ســـــا

تقاضا( خواهد شد. 
کیفیــت طــرف تقاضــا، افزایــش مــدارا، تحمــل و  2. جمعیــت با

تنوع مکان را در پی  خواهد داشت.  
۳. افزایش مدارا و تحمل مکان از یک سو و بهبود سرمایه های 
پیش شــرط های  عنــوان  بــه  دیگــر  ســوی  از  منطقــه  در  انســانی 
کارآفرینــی، باعــث جذب جمعیت طــرف عرضه یا  ایجــاد نــوآوری و 

نتیجه

آزمون مدل مفهومی پیشنهادی رقابت پذیری 
منطقه ای در ایران و برازش بهینه ترین مدل

که PLS در اختیار پژوهش پیش رو قرار  با اســتفاده از پتانسیلی 
که در  می دهــد، مــدل ســاختاری)نظری یــا مفهومــی( نخســتینی 
قالب نمودار مســیر ترســیم شــد، هر بار به روش سعی و خطا تغییر 
داده می شــود تا برازنده ترین مدل با شرایط منطقه ای در ایران به 
دست آید. این تغییرات سعی و خطا، که نیازمند صرف زمان بسیار 
است، به دو شیوه  صورت پذیرفته است: نخست- تغییر مدل های 
کاســتن، افزودن یا ایجــاد ترکیب های جدید  اندازه گیــری از طریــق 
که  از نشــانگرهای هر یک از ســازه ها یا متغیرهای مکنون تا زمانی  
بهینه تریــن مدل  اندازه گیری، از نظر برخورداری از باالترین ســطح 

پایایــی و روایــی به دســت آیــد. دوم- تغییر مدل ســاختاری به دو 
روش تغییر روابط سببی میان دو متغیر از طریق تغییر جهت مسیر 
میــان دو متغیــر مکنــون و حذف یا افزودن مســیر جدیــد میان دو 
که نمودار مسیر به دست آمده برازنده ترین  متغیر مکنون تا زمانی 
مــدل از میــان مدل های موجود با شــرایط ایران به دســت آید. در 
نهایــت مــدل بهینه ی توســعه ی فضایی رقابت پذیــری منطقه ای 
گردآوری شده در  در ایران، با بیشــترین برازش با داده های تجربی 
بســتر موردپژوهی منتخب، پــس از موفقیت در آزمون  های روایی، 
ح  پایایــی و برازندگــی مدل هــای اندازه گیــری و ســاختاری، بــه شــر
نمــودار2 به دســت می آید. بررســی وضعیــت روایــی و پایایی مدل 
که این مدل نظری از برازش  نهایی ترســیم شــده، نشــان می دهد 

مناسبی با شرایط منطقه ای در ایران برخوردار است. 

سرمایه های خالقیت خواهد شد.
۴. بــا افزایــش ســرمایه های خالقیــت در منطقــه، فعالیت های 

رقابت پذیر و نوآور دانشی-فرهنگی جذب منطقه خواهد شد؛ 
5. این دســته فعالیت ها براســاس نیاز خاص شــان بــه برقراری 
روابط و پیوندهای اجتماعی نوآورانه و اســتفاده از مزایای دانشــی 
ناشی از هم مکانی، ترتیبات فضایی توسعه ی خوشه ای)به عنوان 

نهادهای پیوندی یادگیرنده( را سبب خواهند شد.
6. توســعه ی خوشه ای فعالیت های دانشــی-فرهنگی از یک سو 
و تخصصــی شــدن منطقه مبتنــی بر مزیت هــای رقابتــی آن از طریق 
افزایش بهره وری فعالیت ها و اشتغال زایی هدف نهایی رقابت پذیری 

منطقه ای را رقم خواهد زد.
و  زیرســـــاخت ها  تـــــدارک  نیازمنـــــد  فرآینـــــد  ایـــــن  پیمـــــودن 
گام به گام روابط ترســـــیم  برنامه ریزی هـــــای الزم به منظور برقراری 
شده در قالب مراحل شش گانه پیش گفته خواهد بود. هرم نظری 
رقابت پذیری منطقه ای اقتباس شده براساس این مدل در نمودار 
گرچه بر اساس  که  ۴ نمایش داده شده اســـــت. الزم به ذکر است 
این چارچوب، فعالیت های دانشـــــی فرهنگی، به عنوان مولفه ی 

نمودار 2- مدل نظری کالن توسعه ی رقابت   پذیر مناطق استانی در ایران)خروجی نرم افزار PLS پس از آزمون روایی، پایایی مدل اندازه گیری و سنجش برازندگی مدل ساختاری به شیوه ی سعی و خطا(.
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اصلی موفقیت رقابت پذیری منطقـــــه ای در ایران، از طریق میل 
به خوشه ای شدن، باعث دســـــتیابی به رقابت پذیری منطقه ای 
می شوند، اما شناسایی شـــــرایط و زمینه های مناسب به کارگیری 
توسعه ی خوشـــــه ای ضروری اســـــت. تجویز ابزار سیاست گذاری 
کلیه ی فعالیت ها و در هر شرایطی امری  توسعه ی خوشه ای برای 
کارآمدی و مناسبت  ناموجه اســـــت؛ از این رو تشـــــخیص شـــــرایط 
نظریه ی توسعه ی خوشـــــه ای در افزایش رقابت پذیری فعالیت ها 
در دســـــتورکار پژوهش های دیگر نویســـــندگان قرار دارد؛ شرایطی 
که خوشـــــه ها تحـــــت آن می توانند در تبدیل اطالعـــــات به دانش 
کرده و به عنـــــوان نهاد یادگیری و تفکر به  کمک  موردنیـــــاز نوآوری 
شمار آیند. شناسایی این شرایط به تکمیل و تدقیق مدل نظری 

کرد. کمک خواهد  کالن به دست آمده در این پژوهش 
در پاســخ بــه پرســش “چیســتی رقابت پذیــری منطقــه ای” در 
ایــران، براســاس چارچــوب مســتخرج از پژوهــش، چنان چــه نّیــت 
ارائــه ی تعریفــی درون داد از رقابت پذیری منطقه ای باشــد، تعریفی 
که هم زمان به شرح زیر دربردارنده ی سه مولفه ی جمعیت،  است 
فضا و فعالیت است: “رقابت پذیری منطقه ای به توانایی از منطقه 
که از طریق دســتیابی به اســتانداردهای فزاینده و  اطالق می شــود 
کیفیــت و  بــاالی زندگــی و هم چنیــن پیگیــری راهکارهــای افزایــش 
کارآفرینان، مهاجــران خالق  بازاریابــی مــکان، جــذب و نگهداشــت 
کیفیــت را ممکــن  ســازد و  نــوآور و هم چنیــن مصرف کننــدگان با و 
چســبندگی و جاذبــه  ی مکان را افزایش دهــد. هم زمان نیز از طریق 
کار و تــدارک ترتیبــات  کســب و  بهبــود ویژگی هــای رقابتــی محیــط 
فضایــی خــاص برحســب تفاوت هــای فعالیتــی، میــزان جذابیــت 
منطقه برای “ســرمایه گذاران” یا “ســرمایه پذیری” را افزایش داده و 

جذب و نگهداشت واحدهای فعالیتی رقابتی را ممکن سازد.
این تعریف از رقابت پذیری هم به مولفه ی واحدهای فعالیتی، 

گردش گران( و هم فضا توجه دارد.  کارآفرینان و  کنان،  هم افراد)سا
که تنهــا رقابت پذیری  ایــن تعریــف با تعریــف پورتر متفاوت اســت، 
گــرو افزایــش بهــره وری واحدهــای فعالیتــی دانســته اســت؛  را در 
کــه رقابت پذیری منطقــه ای را مفهوم اقتصــادی صرف و  تعاریفــی 
گرو افزایش  گــرو افزایش بهره وری بنگاه ندانســته، بلکه در  تنهــا در 
برنــده  برآمدهــای  نگهداشــت  توانایــی  و  زندگــی  اســتانداردهای 
نیــز می داننــد. یعنــی ترکیبــی از مزایــای رقابتی پورتــری و جذابیت 
کار و ســکونت. بــر ایــن اســاس نیــز  کســب و  محیــط منطقــه بــرای 
بــوده  بــرآن  کوشــش  و  نگرفتــه  قــرار  پیــش ران مدنظــر  یــک  تنهــا 
کلیــه ی پیش ران هــای شناســایی شــده از دیدگاه هــای  کــه  اســت 
گیــرد. پژوهش پیــش رو از جهاتی  نظــری مختلــف مــورد توجه قرار 
بــه دو پرســش  پاســخ گویی  بــا دیدگاه هــای موجــود در زمینــه ی 
“چیســتی رقابت پذیری منطقه ای” و “چگونگی دستیابی به آن” 
از تفاوت هایــی در راســتای تکمیــل آنها برخوردار اســت. در تعریف 
کــه در پژوهش به آن پرداخته  رقابت پذیــری منطقه ای، آن چنان 
گرفتــه شــده اســت: )۱( توجه هم زمــان به  شــد، مــوارد زیــر درنظــر 
ابعــاد مربــوط رشــد و ارزش افــزوده ی اقتصــادی و توزیــع درآمــد و 
که نــه فقط بــه افزایش  ثــروت؛ رقابت پذیــری پایــدار رقابتــی اســت 
بهــره وری بلکه به توزیع ثروت و درآمد ناشــی از بهره وری نیز توجه 
زندگــی،  کیفیت)کیفیــت  بحــث  برداشــتن  در   )2( باشــد؛  داشــته 
کیفیــت نیــروی انســانی و ...(، پایداری و  کاال و خدمــات،  کیفیــت 
یکپارچگــی و در نتیجــه تفــاوت با بحث رشــد و عملکــرد اقتصادی 
صــرف؛ )۳( دربرداشــتن یکپارچگــی و جامع نگــری از طریــق توجه 
بــه واحدتحلیــل اثرگــذار جمعیــت،  بــه عوامــل مربــوط  هم زمــان 
از  درون دادی  تعریفــی  ارائــه ی   )۴( فضایــی؛  ترتیبــات  و  فعالیــت 
رقابت پذیــری منطقــه ای و نه برون دادی؛ در واقــع در تعریف ارائه 
کوشــش بــر آن بوده تــا رقابت پذیــری نه به عنــوان فقط یک  شــده 

نمودار 3- قیاس مدل ساختاری نخستین با مدل نظری نهایی و برازنده رقابت پذیری منطقه ای در ایران.
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بــرون داد شــامل افزایــش بهــره وری و اشــتغال، بلکــه بــه صــورت 
گرچه مجددًا الزم  مجموعــه ای از عوامــل درون دادی دیده شــود. 
کــه در ایــن پژوهــش تنهــا عوامــل درون دادی  بــه یــادآوری اســت 
میانجــی و واســط وارد شــده و عوامل زیرســاختی مربوط به بســتر 
کالن و  ماننــد وضعیــت و ظرفیت هــای نهــادی، شــرایط اقتصــاد 
که  هم چنیــن مباحث مربوط بــه اقتصاد خرد و راهبردهای بنگاه، 
گذاشــته  کنار  ج از حیطــه ی مطالعات پژوهش پیش روســت،  خــار
شــده اند. )5( تفــاوت بــا بحــث “رقابت پذیــری معادل بهــره وری” 
که به مباحــث توزیعی توجــه داشــته،  و تنها به  پورتــر، از ایــن نظــر 
تولیــد ثــروت توجــه نــدارد. )6( برخــورداری از نگاهــی درون زا بــه 

معیار قیاس/ رویکرد رهیافت 
در پیشنهاد چارچوب 

توسعه ی فضایی رقابت پذیر
رهیافت پژوهش

رهیافت مرسوم در 
عرصه های سیاست گذاری در 

زمینه ی رتبه بندی وضعیت 
رقابتی)بنچ مارک کردن(

رهیافت  نظری معرفی کننده ی 
پیش ران ها و مولفه های 

موفقیت رقابت پذیری 
منطقه ای

رهیافت های معرفی کننده ی 
ترتیبات، ابزارها و 

سیاست گذاری های 
فضایی ویژه  )جغرافیای 

رقابت پذیری(

یکپارچگی، جامعیت و 
دربرگیرندگی

• در برگیرنده ی هم زمان 
مولفه های جمعیت، فعالیت 

و فضا
• دربرگیرنده ی بحث های 
مربوط به رشد و توسعه ی 

اقتصادی

توجه یک سویه نگر به مولفه ی 
گرفتن  فعالیت از طریق درنظر 
رقابت پذیری معادل»افزایش 

کشورها در خلق و  توانایی 
کار  کسب و  نگهداشت محیط 
مناسب رقابت پذیری بنگاه ها«

کید یک سویه نگر بر یکی از  تا
پیش ران های رقابت پذیری 

منطقه  ای 
بدون مصداق

گی های  توجه به بستر و ویژ
کشور در تدوین  زمینه ای 

مدل به دلیل امکان ناپذیری 
کاربست واحد،  تولید یک 

گیر قطعی و فرا

استفاده از روش های 
استقرایی)تدوین مدل 

برآمده از داده های تجربی 
گردآوری  شده در بستر مورد 

بررسی(

ارائه ی مدل های رتبه بندی 
تعمیم پذیر

ارائه ی مدل های تعمیم پذیر 
و پیروی بی چون و چرای 

کشورها ازپیش ران های  سایر 
معرفی شده

تجویز خوشه ها به عنوان ابزار 
سیاست گذاری تعمیم پذیر 

کشورها  کلیه  برای 

گرفتن اثرات مستقیم  درنظر 
و غیرمستقیم پیش ران ها بر 

یک دیگر

• رفع هم خطی های و هم 
پوشانی ها به روش تحلیل 

مسیر
• شناسایی متغیر میانجی گر

بی توجهی به هم خطی ها و جمع 
کلیه ی شاخص هابی توجه به 

هم پوشانی ها و هم خطی ها
بدون مصداقبدون مصداق

یکسان فرض نکردن اهمیت 
پیش ران های شناسایی شده 

در مدل های معرفی شده

تعیین ضریب اهمیت اثرگذاری 
متغیرهای شناسایی شده بر 
رقابت پذیری منطقه ای در 

تجویز مدل عام سیاست گذاری

فرض ضریب اهمیت مساوی 
کلیه ی پیش ران ها در  برای 

کلیه ی بسترها
بدون مصداقبدون مصداق

توجه به یکسان نبودن 
اثرگذاری ابزارهای 

سیاست گذاری فضایی 
کلیه ی  کلیه ی فعالیت ها در 

بسترها

استفاده از ممیزی اجتماعی در 
بدون مصداقبدون مصداقشناسایی تفاوت های فعالیتی

در معدود دیدگاه های نظری 
موجود به این موضوع توجه 

شده لیکن اثبات آن در دستور 
کار قرار نگرفته است.

توجه به عوامل اجتماعی و 
کیفی به عنوان عامل مهم 

دیگر به جز عوامل فضایی در 
ایجاد رقابت پذیری

درنظرگرفتن ابعاد اجتماعی 
در شناسایی شرایط اثرگذاری 

الگوهای توسعه ی فضایی

بی توجه به دلیل 
امکان ناپذیری ممیزی 

اجتماعی در این سطح و 
شیوه ی پژوهش

در برخی از دیدگاه های نظری 
به این موضوع توجه شده 

است.

در معدود دیدگاه های نظری 
موجود به این موضوع توجه 

شده لیکن اثبات آن با ممیزی 
کار قرار  اجتماعی در دستور 

نگرفته است.

برابر فرض نکردن 
رقابت پذیری با بهره وری یا 

رشد اقتصادی ِصرف

توجه هم زمان به مسائل 
مربوط به افزایش ارزش افزوده 

و توزیع آن 
در برخی موارد و دیدگاه ها تنها رقابت پذیری معادل بهره وری دانسته شده است.

درنظرگرفتن رقابت پذیری به 
عنوان یک رابطه ی برد-برد با 

اهداف درون زا

کنارگذاشتن پیش ران های 
متناسب با تعریف برد-باخت 

از رقابت پذیری 

کثر موارد به ویژه در سطح  در ا
ملی رقابت پذیری به صورت 
رابطه برد-باخت دیده شده 

است.

بدون مصداقبدون مصداق

جدول 4- قیاس یافته های پژوهش در زمینه ی پاسخ گویی به پرسش چگونگی دستیابی به رقابت پذیری منطقه ای با رهیافت های نظری مرسوم. 

منطقــه و در نظرگرفتــن رقابت پذیــری بــه عنوان رابطــه ی برد-برد 
کثر مدل های مرســوم رتبه بندی،  با توجه به ســطح پژوهــش؛ در ا
کشــور، با اهدافــی برون زا  رقابت پذیــری مناطــق، حتــی درون یک 
که  پیگیری شــده اســت. حــال آن کــه پژوهــش پیــش رو، آ ن چنان 
در تعریــف رقابت پذیــری منطقه ای نیز بــه آن پرداخت، با اهدافی 
درون زا در پی پیشنهاد چارچوب های رقابت پذیری برآمده است. 
ج از پژوهش پیــش رو از  کــه تعریــف مســتخر عــالوه بــر تفاوتــی 
رقابت پذیــری منطقــه ای بــا ســایر تعاریــف موجود در ایــن زمینه 
پرســش  بــه  پاســخ گویی  زمینــه ی  در  پژوهــش  رهیافــت  دارد، 
برخــی  از  نیــز  منطقــه ای  رقابت پذیــری  بــه  دســتیابی  چگونگــی 
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نمودار 4- هرم نظری کالن رقابت پذیری منطقه ای استان ها در ایران- پیشنهادی پژوهش.

چارچوب »توسعه ی فضایی رقابت پذیری منطقه ای در ایران«

جهــات بــا ســایر رهیافت های مرســوم تفاوت دارد. ایــن موارد در 
جدول ۴ خالصه شده است. 

با تمام تفاســیر پیش گفتــه، برون دادپژوهش پیــش رو منجر به 
کادمیک و سیاســت گذاری عمومی  گفتمان هــای موجود آ ارتقــای 

در زمینه ی موارد زیر خواهد شد:
• افزودن مورد کشورهای در حال توسعه به اساس و تشکیالت 
نظری و تجربی رقابت پذیری منطقه ای، که پیش از این عمومًا تنها 
در بســتر کشــورهای آمریــکای شــمالی و اروپا تعریف، تدویــن و آزمون 
شده اند. احتمال مناسبت و صحت به کارگیری یافته های کشورهای 
توســعه یافته در متــن و زمینــه ی منطقه هــای نوظهــور بســیار اندک 
است. بنابراین این پژوهش داللت هایی برای تسهیل رقابت  پذیری 

منطقه  ای در کشورهای در حال توسعه فراهم آورده است.
• افــزودن بــه چارچوب هــای نظــری رقابت پذیری بــا تمرکز بر 
سطح منطقه؛ پژوهشگران بسیاری بر این باورند که دستیابی به درک 
کوچک تر  بهتر از پیش ران های اصلی رقابت پذیری در مقیاس های 
مانند منطقه هم چنان مستلزم انجام پژوهش های بیشتری است. 
این مســئله با آشــکار شــدن اهمیــت منطقه، بــه عنــوان مهم ترین 
کــه فرآیندهــای توســعه درون آن منجــر بــه افزایــش  واحــد فضایــی 
کید اســت.  رقابت پذیــری قلمرویــی می شــود، بیش از پیش مورد تا
کوشــش در راســتای ارائــه ی تعریفــی جامــع و یکپارچــه از   •

رقابت پذیری منطقه ای با درنظرگرفتن ابعاد و مولفه های مختلف 
اثرگذار معرفی شــده در چشــم اندازهای نظری مختلف و هم چنین 
دربرداشتن هم زمان مباحث مربوط به رشد و توسعه ی اقتصادی؛

• پیشنهاد رویکرد روش شناسانه ی نوین در زمینه ی برخورد 
بــا چگونگــی عملیاتی ســازی انگاشــت رقابت پذیــری منطقه ای 
از طریق پذیرش رویکردی اســتقرایی، بــا توجه به امکان ناپذیری 
کلیه ی بســترها،  گیر بــرای  کاربســت واحد، قطعــی و فرا تولیــد یــک 
درنظرگرفتــن تفاوت شــدت و میزان اثرگذاری هــر یک از پیش ران ها 
بر رقابت پذیری منطقه ای و توجه هم زمان به عوامل درون دادی و 

برون دادی از طریق ترسیم روابط آنها در قالب نمودار مسیر؛ 
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