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 ای منطقه توسعة در شهری کالن پذیری رقابت نقش تبیین

 1(شهرتهران کالن: موردی مطالعة)

 گروه شهرسازی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران ـی دعلیام لیاسماع

علمی گروه جغرافیای انسانی و  ایران و دانشیار و عضو هیئت  شهرسازی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،گروه  ـ2*یفن زهره

 آمایش دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

ی گروه جغرافیای علم ایران و دانشیار و عضو هیئت  گروه شهرسازی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،ناصر شفیعی ثابت ـ 
 انسانی و آمایش دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

 14/11/1399: یرشپذ یختار   28/10/1399: یافتدر یختار 

چکیده

برایجذبنیترمهمرقابت هاتیمزابزار اندیشةاستبهشکلصحیحهاتیموقعو در یتوسعةزیربرنامه.

 توسعة اصلیمثاببهشهرهاکالنشهریپرداختنبه از یکی هاگاهیپاترینة ثروتو توزیع و ارزشیتولید

بهافزوده اهمیتنواحیاداریرودیمشمار چنینشرایطی، در کارکردهایملیوفراملیافزایش-. سیاسیبا

ابدییم راتیتأث.بررسیاینردیپذیمریتأثاقتصادی-یاجتماعیهاانیجرنواحیپیرامونیآنازکهیطوربه؛

شهریرابازگوکند.بنابراین،هدفکلیپژوهشبررسینقشرقابتیینواحیکالنریپذرقابتبازخوردتواندیم

توسعةمنطقهکالن روشتحقیقشهرتهراندر شناختایاست. تحققهدففوقو نوعپیمایشیاست؛ از

اناستکهبهدنبالمقدمةپژوهشبهنظرهایصاحبمطالعه،بررسی،وتحلیلدیدگاهگرودردقیقابعادمسئله

پذیریاینتیجةنقشوتأثیررقابتتوسعةمنطقه»کهگزارهپژوهشبراینفرضشیپآنپرداختهخواهدشد.

استکالن )تهران( شهر شدهاستوار« کاربردی نوع از تحقیق این است. پرسشو نوع آن نوعدر از نامه

هایدهدکهدادهیتشکیلمیعلمئتیهنفرازاستادانواعضای70راساختهاست.جامعةآماریتحقیقمحقق

باتوجهومیبرواولین-براساسآزمونمیسریشد.ریگاندازهLisrelوSPSSافزارپژوهشبااستفادهازنرم

بهمقدارمجذورباتوجهشود.گزارشمیخوبآندرحدبارۀاست،قضاوتدر72/0رباببهاینکهمقدارآنبرا

نتیجهگرفتهمی=15/62X2و>01/0P)اتبارتلتگایوسطحمعناداریآزمونکروی بین( که هاعاملشود

دارد. میهمبستگیوجود مالحظه مؤلفهشود همة هاکه منطقهکالننقشبا توسعة در تهران دارایایشهر

.اندقبولقابلهمبستگی
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مقدمه
 پایدار یا رشد حال بازارهای در با مشتریان حفظ و جذب برای شهری توانایی اقتصاد شهرها و مناطق اقتصادی پذیری رقابت

 را مفهوم این نیز اروپا پذیری گزارش رقابت .دهد می افزایش را کنند می زندگی آنجا در افرادی که زندگی استاندارد که است

 برخی همچنین د.کن می تعریف داوطلبانه سطح بیکاری حداقل با منطقه یا ملت یک زندگی افزایش استاندارد معنای به

مختلف  سطوح در مفهوم ن(. ای2016، لیلنگ) اند کرده تعریف رفاه برای ایجاد منطقه یا کشور یک توانایی را پذیری رقابت

 جذب برای شهرها که کنند تأکید می شهری پذیری رقابت محققان .شود می خرد استفاده تا کالن از جغرافیایی

 پذیری رقابت ،بنابراین .کنند می یکدیگر رقابت با ها بخش سایر و ،گردشگر بودجه، کار، جمعیت، نیروی گذاری، سرمایه

شود  می موردنظر ةزمین در خود رقبای نسبت به منطقه یا شهر آن جذابیت باعث که است شامل شرایطی شهری

 (.2015، نیسکیاسنو  نینسکیبیس)

پذیری  ریزی رقابت سنجش و برنامه یجامع و ابزار ضرور ةبرنام کی یاصل ةشالود یپذیری شهر های رقابت شاخص

 ،گذشته، حال پذیری شهر در رقابت طیتری از شرا روشن ریکند تا تصو کمک می یشهر گذاران استیها به س است. شاخص

 (.220: 2013و همکاران،  نگالیسکنند ) تخاذا ندهیآ یبرا یمناسب یها و راهبردها و سیاستباشند داشته  ندهیو آ

 یخصوص ارتقا هگذاران شهری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی شهرها ب در ارتباط با رویکردهای مختلف سیاست

دهد که  نشان می 2017در سال  «شاخص قدرت شهر جهانی» گزارش بندی جهانی، جایگاه شهرهای خود در رتبه

تمرکز کرده و قدرت خود را  «زیست  محیط»و  «پذیری زیست»های گذشته بر روی دو بخش  شهرهای اروپایی در سال

شهر  اند. دست آورده های اقتصادی به محور تمرکز خود را در شاخص اما شهرهای آسیایی .اند ها کسب کرده در این بخش

 ،عنوان شهر دوم به ،محورهای اقتصادی و تعامالت فرهنگی و شهر نیویورک ،اولین این شاخص ةعنوان رتب به ،لندن

)مؤسسة راهبرد توسعة  پذیری قدرت شهری خود را افزایش داده است و زیست ،تعامالت فرهنگی محورهای اقتصادی،

 (.2017شهری، 

 اند که بر آنای وجود دارد. برخی  منطقههای مختلفی در خصوص عوامل اصلی توسعة  در منابع اقتصادی، دیدگاه

های اقتصادی در چین  های پیشرو عامل اصلی کشش در منطقه است؛ رشد مداوم شرکت گذاری ثابت در شرکت سرمایه

ها عامل اصلی در توسعة مناطق  گذاری در زیرساخت کند. برخی دیگر بر این باورند که سرمایه ید میأیاین دیدگاه را ت

 کردن برجسته منظور به ابزار شناخت پایة بر که است ای منطقه توسعة اصلی عوامل ی دیدگاه دیگری در تعییناست. بازاریاب

 مطرح ای توسعة منطقه در مهم عاملی عنوان به نیز اجتماعی های شرکت پذیری ؤلیتئمس است. مناطق در یا جذابیت کشش

 و نوفیرتدیساد) دهد می قرار تحت تأثیر را اجتماعی و اقتصادی توسعة های شاخص مستقیم طور به ویژگی این است.

 (.2014، انسکیرودن

شوند  با تراکم زیاد جمعیتی شناخته میشهری است که  مناطق کالن ها یگذار محوریت توسعة مناطق در این سیاست

الگوهای  ابد.ی ها متناسب با تراکم جمعیت در نواحی مختلف تغییر می و سرعت توسعه در آن( 2011)النگ و نوکس، 

توان به انسجام مناطق  ها می که با تحلیل روابط میان آن اند ای تأثیرگذار بر روند توسعة منطقه ةفضایی و جمعیت دو مؤلف

شهری به  در حال حاضر که روند تحوالت توسعه در مناطق کالن اند که بر آنای  عده .شهری در سطح ملی پرداخت کالن

اقتصادی و  -جدی برای ساختار اجتماعی یتواند تهدید این روند می ةادام (،2015)انجل و بلی،  سمت تمرکززدایی است

شده در مقیاس منطقه بر ساختار سکونت و  خصوص محیط طبیعی و زیست منطقه باشد؛ زیرا تحوالت اراضی ساخته به

و پایداری  ،ار اجتماعی و اقتصادیکاربری اراضی، ساخت ونقل، ساختار حمل (،327: 2002)الک و واو،  زیستی ةچرخ

 فضای در که است شهری کالن» پذیر شهر رقابت بنابراین، با پذیرش این تعریف، کالن .گذارد محیط طبیعی تأثیر می
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 و اجتماعی -فرهنگی محیطی، زیست اقتصادی، رقابتی مزیت دارای( شهرها کالن) رقبا سایر به نسبت ملی جغرافیایی

 «.باشد امنیتی

اثرگذار  شهر پذیری کالن محیطی هر یک به سهم خود در رقابت و زیست ،مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی عوامل

شهرها در مسیر اصلی قرار  کالن ةتوسع ةپذیری برنام شهرها در رقابت ماندن مزیت نسبی کالن است و در صورت ناشناخته

ای را در  های منطقه این روند نابرابری ةافزون بر آن، ادام. بهره خواهد بود ها در عمل کم گذاری نخواهد گرفت و سرمایه

 کند.  شهرها سلب می پذیری را از کالن های رقابت ها و قابلیت عد فراملی نیز فرصتو در بُدهد  میفضای ملی افزایش 

که در  ،، جایگاه کشور ایران نسبت به گزارش پیشین2016-2017پذیری جهانی در سال  طبق آخرین گزارش رقابت

گرفته  شده بود، با دو رتبه سقوط، در جایگاه هفتادوششم جهان قرار  کشور انجام 140و با حضور  2015-2016سال 

 .است

 است جهان در توسعه ریزی برنامه تفکر پیشگامان از شمسی( 1327ریزی )از سال  برنامه سابقة سال 72 با ایران

 از بعد کند، می برابری ژاپن و آلمان، فرانسه، چون کشورهایی با که طوالنی، نسبتاً سابقة رغم  به .(1389 منصوری،)

 وجود نیز حال، کشورهایی درعین. هستیم کشور در متعادل و متوازن توسعة روند کندی شاهد ریزی، برنامه سال شصت

 ایران از برابر چندین یافتگی توسعه و رشد معیارهای از لحاظ اکنون دهه دو از کمتر حتی ریزی برنامه با سابقة که دارند

 در همواره اقتصادی توسعة و رشد الزامات و جغرافیایی، موقعیت غنی، منابع از نظر ایران که است حالی در این جلوترند.

 فقیر کشور یک از 1979 سال از سال سی مدت در توانسته چین کشور مثال، عنوان به. است داشته قرار کشورها دیگر صدر

 از بزرگ فهرستی اجرای هدف توسعه، های ریزی برنامه از بسیاری در .شود تبدیل دنیا اقتصادی قدرت دومین به ضعیف و

 شد می توزیع شکل همین به نیز اعتبارات و شده توزیع اجرایی های دستگاه بین که بوده مختلف های بخش در ها پروژه

 موارد معدود در. باشد برقرار برنامه یک اجرایی عناصر عنوان به اه پروژه این بین سیستماتیک و منطقی ارتباط اینکه بدون

گذاشته  مربوطه اجرایی دستگاه عهدة به گذاری سیاست و تحقق نحوة اجرایی، های دستگاه برای ها مأموریت تبیین با نیز

 .گیرد می انجام واگذارشده مأموریت تحقق میزان اساس بر ارزیابی و شده 

دارند و نیز این  پذیری را مناطق و سطوح محلی ایران تا چه اندازه ظرفیت و توانایی رقابت شناخت این مسئله که 

ها و  تواند در تدوین سیاست توانایی و قابلیت در آینده چه وضعیتی خواهد داشت و بهترین آینده برای آن کدام است، می

ای  تنوع منطقه با وجودتوجهی داشته باشد. عالوه بر این،   قابل و محلی ایران نقش ،ای فراملی، ملی، منطقه ةاهداف توسع

های  شدت تمرکزگرا بوده و به همین سبب از ظرفیت های توسعه به گذاری ها و سیاست ریزی و محلی در ایران، برنامه

 .برداری مناسب به عمل نیامده است ها بهره ریزی ها و برنامه گذاری سیاست موجود در سطح محلی در

ریمبانینظ
ها، مدارس،  ها، دانشگاه ناپذیری مرتبط با مفهوم رقابت است که ظرفیت کلی افراد، شرکت طور اجتناب پذیری به رقابت

(. 2012)گابور و همکاران، دهد  دارند نشان میرا وری از آن  المللی توانایی بهره که در رقابت ملی یا بین یا مناطقی ،اقتصاد

، نزاریباومن و و) کند یا مادی خود اشاره می ،مؤثر از منابع طبیعی، انسانی ةجهت استفاد پذیری به توانایی یک ملت رقابت

کاال و خدمات  دیکشور در تول کی ییتوانا یپذیری به معنا و توسعه، رقابت یهای اقتصاد نظر سازمان همکاری از (.2016

)سائز و پریانز، سطح درآمد شهروندان در بلندمدت است  یزمان حفظ و ارتقا طور هم المللی و به بین یارائه در بازارها یبرا

گردد. شهرهای خاصی مانند نیویورک،  بین شهرها به شهرهای تجاری قرن شانزدهم برمیاقتصادی رقابت ( 2015

 ،اند. همچنین مریکا، برای گسترش دسترسی به سمت مغرب کشور رقابت کردها ةمتحد  و بالتیمور در ایاالت ،فیالدلفیا
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اند. در طول قرن بیستم و آغازین قرن  هم رقابت کرده مدیترانه و اروپاشدن با ةو جنوا برای درواز ،سلونا، مارسلبار

ها را  های تکنولوژیکی قیمت یافته، پیشرفت  ونقل کاهش های حمل هزینه .اند شده ویکم، کاالها بسیار استاندارد بیست

سازی بازارها  شدن و یکپارچه المللی ر شده است. از طرف دیگر نیز بینت کاهش داده، درنتیجه رقابت بین شهرها پیچیده

پذیری  علمی درمورد رقابت ةنخستین مطالع (.2014)مجمع جهانی اقتصاد،  رقابت بین شهرها را نیز افزایش داده است

زیوم به چاپ رسید این سمپو ةگردد. کتابی که درنتیج برمی 1985شهری به سمپوزیوم پژوهشی اقتصاد هاروارد در سال 

 مهم اشاره کرد:  ةبه دو نکت

  ؛سطح یک ملت تعریف کرد در پذیری را الف( رقابت

پذیری مهم است  پذیری تعریف کرد. آنچه در رقابت های رقابت شاخصنخستین ب( افزایش استانداردهای زندگی را 

 پذیری است. رقابت ةبحث روحی

ریزان یا مشاوران در  شدن تعریف کرده است. زمانی که برنامه قوی بر برندهپذیری را اصرار  رقابت آکسفورد ةنام لغت

پذیر و جهت تمام  های رقابت شده فعالیت ها قبول دارند که اهداف خارجی تعریف کنند آن پذیری بحث می رقابت ةزمین

را نسبت به دیگر شهرها تمایل دارند عملکرد شهرها  ،بنابراین .یابی به اهداف است ها و منابع به سمت دست سیاست

های مهمی که  شود. یکی از مسائل و چالش بندی در بین شهرها می وجودآمدن سیستم رتبه بسنجند که این امر باعث به

رجمعیت شهرهای پُ رشد شهرنشینی و شهرگرایی و پیدایش کالن اند شدن کشورهای مختلف با آن مواجه به دنبال جهانی

ها را از قدرت و تسلط بیشتری در روابط  شهرها آن در کالن یاورنو دانش و ف ،انسانی ماهراست. تجمع ثروت، نیروی 

 ها شده است. ده و درنتیجه موجب تشدید نابرابری فضایی در میان آنکرمراتبی با دیگر شهرها برخوردار  سلسله

به عبارتی حفظ موقعیت خود و  اقتصادی یا -شهرها به توانایی مقصد برای جذب عوامل اجتماعی پذیری کالن رقابت

 کند. بهبود آن در طول زمان اشاره می

و مناطق  ،ها ها، صنایع، مناطق، ملت پذیری مربوط به توانایی شرکت ( مفهوم رقابت1999اروپا ) ةاتحادی ةمطابق اید

غال است. عوامل مختلفی در و سطح اشت ،المللی، درآمد نسبی باال پذیری بین منظور انتقال به رقابت فراملی برای تولید به

و رشد  ،انسانی، فناوری، پایداری، نوآوری ةهای مختلف اقتصادی و اجتماعی ازجمله سرمای پذیری شهری از بخش رقابت

منظور  پذیری شهر را به گرفتن رشد شهرگرایی، ضروری است رقابت با سرعت (.2011، نیپنگ و ژانگزاند ) اقتصادی دخیل

پذیری خود  آمده است که مناطق ممکن است رقابت  دست این آگاهی به ،امروزه ادی بهبود بخشید.اجتماعی و اقتص ةتوسع

محیطی قرار دهند. شهرهای بارسلونا، تورنتو،  و زیست ،های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی را بر اساس بخش

گردشگری سعی در  ةاین شهرها در زمین. اند هایی از ادعای فوق و پترزبورگ نمونه ،برلین، بیلبائو، گالسکو، دنور

جذب دانشجو  ةجمله کشورهایی هستند که در زمین و استرالیا از ،مریکا، انگلیس، فرانسهاپذیری دارند. کشورهای  رقابت

گردد.  شهری برمی  پذیری به اشکال متفاوت روابط میان مبانی تئوریک رقابتکه است  بر آنتیلور . پذیری دارند رقابت

سیستم »تدریج به مدل  است که به «مکان مرکزی»شهری تئوری   رت که تئوری اولیه برای تبیین روابط بینصو بدین

پذیری  رقابت»مراتب شهری ملی نیز تحت عنوان  یافته است و شکل نهایی تئوری سلسله  بسط و گسترش «شهری ملی

شهری به دنبال  تئوری رقابت بین ةشد کل اصالحکند که ش ( همچنین اشاره می2006شده است. تیلور )  ارائه «شهری بین

مراتبی شهرهای جهانی منجر شد و باالخره توافق برای رقابت  مطالعات فریدمن در مقیاس جهانی به تئوری سلسله

های بعدی  تئوری(. 2: 2012)تیلور،  قدرت بیشتری یافت شهرهای جهانی( روی 2001کار اثرگذار ساسن ) ةوسیل به

که امروزه  طوری به اند؛ المللی دانند. در این دیدگاه شهرها دارای روابط بین شدن معاصر می جهانی ةا نتیجپذیری ر رقابت

 زیرا ،مراتب شهری تکیه نماید تواند فقط به حفظ جایگاه و نقش سنتی خود در سلسله شهری در جهان نمی ةهیچ نقط
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کارگرفتن ابزارهای جدید با یکدیگر در رقابت   پیشرفته و بههای  ای با اتخاذ استراتژی سایر شهرها در یک ساختار شبکه

 (.2013؛ سینگال و همکاران، 151: 2014)الهی، و بر رقبا غلبه نمایند هند بوده تا جایگاه خود را ارتقا د

ایپذیریوتوسعةمنطقهرقابت
التین   فعل از همچنین واژه این. است هدایت معنای به که است شده ناشی «Region»التین  واژة از «منطقه» مفهوم

«Rego» کردن مشخص برای اغلب منطقه مفهوم متعاقباً،. است کردن حکومت یا کردن اداره معنای به که شده ناشی 

« منطقه» گرایی، منطقه پیشگام پژوهشگران زعم به .است رفته می کار به «استان» یک فضای کردن معین یا «مرز»

 (. رقابت22: 2005باشد )فارل و همکاران،  در توسعة شهرها مشکالت کالن حل برای اقدام سطح ترین مناسب تواند می

 سطح در سازی جهانی مدیریت. است دیگر طرف از مدیریت و سیاسی تنظیم نیاز با طرف از یک  جهانی داری سرمایه

 مشکالت و است بیشتر مقیاس این در احتماالً ارزشی و اجتماعی همگرایی همچنین، است. تر آسان بسیار ای منطقه

 و ها روش از بسیاری (.42: 2005است )فارل و همکاران،  کردن اداره قابل بیشتر احتماالً دولت ورای سیاسی حکمروایی

 علوم در. اند داشته مناطق تعریف و مطالعه در امور ادارة و عملکرد، قلمرو، بر زیادی تأکید زمینه این در اصلی مباحث

 مطالعات تعریف به توجه با همچنین و شوند می گرفته درنظر «شده معین پیش از» عنوان به مناطق اقتصادی، و سیاسی

 شوند. می مشاهده نهادی و اداری/ خاص سیاست مبنای های چارچوب عنوان به و شوند می

 سطح در فقط آن از پیش تا که را، رقابتی مزایای نظریة میالدی 1990 دهة در بار نخستین برای (73: 1990)پورتر 

 و کرد مطرح( جغرافیایی های مقیاس سایر بعدها و کشور مقیاس) مکان سطح در بود، مطرح ها( بنگاه واحد) خرد اقتصاد

 جریان در تر پیش که مکان، موضوع به اقتصادی دانان جغرافی و ای منطقه توسعة سازان تصمیم مجدد توجه جلب باعث

 درون آنچه پذیری رقابت ایجاد در باوجوداینکه که باور این با گشت؛ بود، شده سپرده  فراموشی ورطة به سازی جهانی

 1998)پورتر، اند  نقش ایفاگر اندازه همان به نیز بیرونی وکار کسب های محیط است، اهمیت حائز افتد می اتفاق ها بنگاه

 هدف یک عنوان به و گرفت قرار ای منطقه توسعة گذاران سیاست اقبال مورد ویژه به که نظری، دیدگاه این طرح الف(.

 کشورهای از بسیاری و شمالی امریکای و اروپا سراسر ملی های دولت و اروپایی کمیسیون توسط گذاری سیاست کالن

 بر تمرکز جای به  اقتصادی جدید های سیاست جهت تغییر سبب (304: 2005)باریستو، شد  پذیرفته توسعه درحال

)لنگیل، شد  مکان، یعنی ها، شرکت رقابتی مزایای ایجادکنندة عوامل سوی به بزرگ های شرکت و اقتصادی های بخش

 پذیری سرزمینی رقابت مفهوم توسعة روی بر مختلفی المللی بین های سازمان میالدی، 1982دهة  از (.20: 2009

 خصوص در ریگان زمان در متحده  ایاالت جمهوری ریاست کمیسیون گزارش به توان می ها آن از جملة که اند پرداخته

 یا ها، ویژگی مفاهیم، برخی. کرد اشاره (1984 امریکا، جمهوری پذیری رئیس رقابت )کمیسیون ملی پذیری رقابت تعریف

دربارة  اساسی صورت به مفاهیم این آنکه به توجه با ـ شهری و ملی، سرزمینی، پذیری برای رقابت شده ارائه تعاریف

 سینگ، و کرسل ؛2004 و بادی، )پارکینسون شود می سنجیده اقتصادی موفقیت وسیلة است به اقتصادی پذیری ابترق

. کند می تعریف را ملی وری بهره سطح که است عواملی و ها، سیاست نمادها، از ای مجموعه عنوان به پذیری رقابت ـ (2012

 همچنین وری بهره سطح. کند می تعیین یابد، دست آن به تواند می اقتصاد یک که را، شکوفایی سطح ملی وری بهره سطح

 دیگر، عبارت به . است آن رشد نرخ اصلی پیشران خود که کند می مشخص را اقتصاد یک در گذاری سرمایه بازگشت نرخ

 ای منطقه رقابت. (2013 اقتصاد، جهانی دارد )مجمع زمان طول در تری سریع رشد احتماالً که است تر رقابتی اقتصادی

 و اقتصادی ویژه به) منافع بیشترین کسب منظور به( شهرها یا مناطق، ها، دولت) سرزمینی واحدهای بین که است ای پدیده

 .(2013 متاکساس، و کاپیتسینیس) دهد می رخ برنده سرزمینی واحد برای( اجتماعی و ای توسعه همچنین
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 اقتصادی های مزیت ارتقای در شهر یک توانایی مقایسة به شهری پذیری رقابت شهرها، توسعة و رقابت فرایند در

 درنتیجه و بازار بر غلبه و کارگرفتن به همچنین و منابع تبدیل و کنترل و جذب برای... درونی  سازمانی کارایی و بیرونی

(. 2012 نی،) پردازد می شهروندانش برای کافی رفاه کردن فراهم و بهتر و تر سریع روشی به بیشتر ثروت خلق

 این در. شود می تأکید آن نسبی خصوصیات و وکار کسب فضای بر بیشتر ها سنجه این در شود، می مشاهده که گونه همان

 اقتصاد جهانی مجمع توسط شده ارائه تعریف از و شهری پذیری رقابت برای( 2012) نی توسط شده ارائه تعریف از مقاله

همگام با رشد درآمد  ،دهد که نظریة اقتصاد جغرافیایی نوین نشان می شود. می گرفته بهره ملی پذیری رقابت برای( 2013)

ارتباط مثبتی بین نابرابری  ،رو  نیا . ازیابد های ناشی از مقیاس افزایش می صرفه سبب ای به های منطقه ملی، نابرابری

 بر است شده ارائه  پذیری رقابت برای نی توسط که تعریفی(. 2008)مورا،  ای و سرعت رشد اقتصادی وجود دارد منطقه

 نی،) دارد تأکید شهروندان رفاه و مؤثرتر، های روش از گیری بهره بیشتر، ثروت خلق و رشد، مفهوم، این بودن نسبی

2012.) 

 با رقابت به کار تقسیم  و جهانی تجارت در یکدیگر با مشارکت کنار در هم شهرها اقتصاد، شدن جهانی به توجه با

 خدمات ارائة و تولید مهم منابع همچنین و مالی و خدماتی، تولیدی، مهم های مؤسسه کار، نیروی جذب زمینة در یکدیگر

 منظور به فناورانه نوآوری و تولیدی های هزینه کاهش محیطی، عوامل بهبود به شهرها ها، این بر عالوه. پردازند می نیز

 ها مؤسسه نیز، میان این در. پردازند می شهرها آن در مستقر های مؤسسه خدماتی و تولیدی های فعالیت در عملکرد ارتقای

. (2012 نی،) مندند عالقه رفاه و مطلوبیت ساختن حداکثر به ساکنان و ارزش خلق درنتیجه و سود یحداکثرساز به

مجمع جهانی اقتصاد با محوریت اقتصاد تدوین توسط که  ،پذیری جهانی هایی تحت عنوان رقابت گزارشتوان به  می

های  های اساسی، باالبرنده الزام ـ زیرشاخصسه پذیری جهانی را به  شود، اشاره کرد. این مؤسسه شاخص رقابت می

  :(2013مجمع جهانی اقتصاد، ) تقسیم کرده است ـ کارایی، و عوامل پختگی و نوآوری

و تحصیالت  ،ها، محیط اقتصاد کالن، سالمتی های نمادها، زیرساختهای اساسی شامل نشانگر الزام ةزیرشاخـ 

 ؛ابتدایی

های کارایی شامل نشانگرهای آموزش و تحصیالت تکمیلی و عالی، کارایی بازار کاال، کارایی  باالبرنده ةزیرشاخ ـ

 ؛بازار ةبازار مالی، آمادگی فناورانه، و انداز ةبازار نیروی کار، توسع

 .وکار و نوآوری عوامل پختگی و نوآوری شامل نشانگرهای پختگی کسب ةزیرشاخـ 

دهند، با توجه به مبانی و  دولت را تشکیل می -یک ملت های ترین نهاد شهرها یکی از بنیادی که  آنجا از

پذیری ملی  بتپذیری شهری بتواند بر رقا رود رقابت انتظار می ،الذکر شده برای هریک از دو مفهوم فوق بیانهای  استدالل

پذیری ملی  پذیری شهری بر رقابت تأثیر رقابت ةبه دنبال اثبات فرضی ،تأثیر مثبت و معناداری داشته باشد. بنابراین

 کشورها در سطح جهانی هستیم.

 با نامکند  گرفته است رویکردی ارائه میانجام ای  های منطقه روند نابرابری ةهای اخیر در زمین مطالعاتی که در دهه

ای در طول زمان  رشد اقتصاد ملی و نابرابری منطقه ةکه رابطاند  بر آنپردازان این رویکرد  . نظریه«رویکرد بینابینی»

ای مثبت، اما در برخی  رشد و نابرابری رابطه ةترتیب که در برخی مناطق رابط  این  مناطق دارد. به ةبستگی به سطح توسع

باید اند که  بر آن( 2014مناطق این رابطه منفی است. از سوی دیگر، افرادی چون جانیکاز و ری و آرتالریس و پتراکوس )

نابرابری بین مناطق و نابرابری درون مناطق. ممکن است نابرابری در سطح  تقسیم کرد: دسته ای را به دو نابرابری منطقه

 که در زیر مناطق این نابرابری افزایشی باشد درحالی ؛های یک کشور روندی کاهشی را نشان دهد ستاناها و  ایالت
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ای  های توسعة منطقه شهری از طریق برنامه پذیری هستة کالن های رقابت بنابراین، محرک (.24 :1397، )غفاری فرد

 تواند به توسعة متوازن و رفع این چالش بینجامد. می

بندیتحقیقاتپیشینمع.بررسیوج1جدول
نتایجسالنگارندگان/نگارنده

 2009 پتراکوس
 یژگـ یاز مقیـاس، و  یهـای ناشـ   از تجمـع، صـرفه   یهای ناشـ  ای تأثیرگذار است: صرفه های منطقه افزایش نابرابری عامل بر 12

 ،یبخش یها سیاست ،یاسیساختار س ،یاقتصادها، ساختار  بازار، تنوع فعالیت ةانداز ،یانسان یةسرما ،یکپارچگیمطلوب،  ییایجغراف
 یاقتصاد یها فعالیت ةمناطق و حد آستان ةسطح توسع

سازمان جهانی )هبیتات 
 (اسکان بشر

2010 
حکومـت،   ییگـو  سخن ،یزندگ تیفیتوان به ک ها می آن ةداند که ازجمل از عوامل مختلف می یبیرا ترک یپذیری شهر توان رقابت

 .اشاره کرد یمعامالت تجار ةو هزین ی،اقتصاد محل ییایپو ،یانسانها، منابع  زیرساخت

 2012 و همکاران نیبرونچ
تواند مستقل باشد  کشور کوچک، نمی کیمخصوصاً از  ،یشهر چیدارند. ه یکیهم رابطه نزد ای با و منطقه یرقابت شهر میمفاه

 کند. تر عمل می مراتب بزرگ سلسله یو اجتماع ی،اقتصاد ،یمل ،ای منطقه ،یشهر ستمیس کیمرکب از  یعنوان بخش و آن به

 تأکید شده است. یرقابت شهر جیترو یوکار و استراتژ کسب یفضا یبازساز یبر همکار 2013 و همکاران نگالیس

 2012 بالسترا و آرودا
شهر و  کی زیمتما تیهو ت،یخالق ،یدانش، نوآور لیاز قب ی استعوامل ییپذیری شناسا توان رقابت نییمهم در تع یاز راهکارها

 .(یشهر نگیآن )برند ینام تجار

 2013 و همکاران نگالیس
ـ ا یاند و بـرا  پرداخته یشهر یوکار و نوساز کسب ةدو مؤلف یبه بررس و انگلستان یدر شهرها یپذیری شهر رقابت یابیبه ارز  نی

 .اند هکرد نییرا تب کپارچهی ییو حکمروا ی،اتیعمل طیمنابع، مح ،یعموم استیدو مؤلفه چهار شاخص شامل س

 2015 سائز

پوشـش   ییاهنمـا و ر ییابتدا التیونقل، سالمت، تحص حمل لیاز قب اند یشهرها ضرور یعملکرد اقتصاد یرا که برا ییفاکتورها
ـ ن ،یاقتصـاد  تیمانند فعال زیتر و متما یافته توسعه یاقتصاد شهر کیاست که  ییوری شامل فاکتورها عد بهرهدهد. بُ می کـار   یروی
اطالعات و ارتباطـات   یرا که دانش و فناور ییفاکتورها یعد نوآورکند. بُ می فیرا توص یعال التیبا تحص یانسان یةو سرما ،بازار

 .دهد پوشش می کنند می دیرا تول

 2016 یما میس مزیج
سـوی   و بـه  دهیاقتصـادمحور را بـه چـالش کشـ     کـرد یپذیری رو رقابت ریاخ اتیادب ،یپذیری شهر اقتصاد در رقابت تیاهم رغم به
هـا(   و شـناخت فرصـت   یو نـوآور  تیـ خالق ةرا )در سای یو اجتماع ،محیطی زیست ةتوسع ،یکه اقتصاد شهر ـ متعادل یکردیرو

 .جهت داده است رییتغ ـ کند منعکس می

 2017 نووایو ج یپوروانت
ـ  یها ترین فعالیت بزرگ رایکشورها هستند؛ ز یاقتصاد ةتوسع ةنیدر زم یشهرها همکاران واقع  را بـر عهـده  ی مربوط به درآمد مل

 ،یبرتـر، فنـاور   یمتحرک، تولیدکنندگان مدرن، استعدادها یةتواند مقصد سرما می یشهر رقابت کی ت،یواقع نیدارند. با توجه به ا 
 با درآمد باال باشد. دانو شهرون ،دادهایگردشگران، رو

 ییندازادگان و  فیشر
 یطوس

1394 
ـ ای در ا پـذیری منطقـه   به رقابت یابی در دست شرانیشدن مؤثرترین پ ای به خوشه لیم قیاز طر یفرهنگ یدانش یها فعالیت  رانی

 روند. شمار می به

و  فر یشوالخضرایی 
 آبادی کرکه

1397 
موردمطالعـه بـا    یشـهرها  است که کـالن هایی  پتانسیل تیمالحظه در ماه از تفاوت قابل یحاک پذیری رقابت های شاخص لیتحل

با  یدشهرها با کالن گریتهران و د دار،یپا یرقابت تیموقع یکبه  یابی دست منظور به ،نیبنابرا. اند شده عرصه نیها وارد ا اتکا به آن
 .ود بپردازندخ یرقابت یفعل یبه تجدیدنظر در الگو محور های دانش بر استراتژی اتکا و یعد نوآوربُ تیتقو

 

 

 

 

 

 

 

ایمنطقهشهردرتوسعةمدلمفهومینقشکالن.1شکل

 :است شده  میتنظ صورت نیبد پژوهش اتیفرض نیبنابرا

یامنطقهتوسعة  

یامنطقهدرتوسعةشهرکالنیریپذرقابتاهمیتتوسعة

یفرهنگیهاارزشحفظةاطالعاتوارتباطاتبرتوسعیفناورةاشاع  

یافرامنطقهیهاتیگسترشکارکردهاوفعال  
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 .دارد یمعنادار ریتأث رانیا یا منطقه توسعة بر شهر کالن یریپذ رقابتـ 

 ای تأثیر معناداری دارد. های فرهنگی بر توسعة منطقه از طریق مؤلفة حفظ ارزش تهران شهر کالنپذیری  ـ رقابت

ای  ای بر توسعة منطقه های فرامنطقه از طریق مؤلفة گسترش کارکردها و فعالیتشهر تهران  پذیری کالن ـ رقابت

 تأثیر معناداری دارد.

ای تأثیر  شهر تهران از طریق مؤلفة اشاعة فناوری اطالعات و ارتباطات بر توسعة منطقه پذیری کالن ـ رقابت

 معناداری دارد.

روشپژوهش
اند. در  ای و استادان دانشگاه متخصص در زمینة توسعة شهری و منطقه علمی جامعة آماری پژوهش حاضر اعضای هیئت 

گیری تصادفی ساده، به دلیل اینکه اعضای جامعة  بودن جامعة آماری، از روش نمونه این تحقیق، با توجه به متجانس

(. 300: 1388ران، شده است )سکا عنوان آزمودنی دارند، استفاده  شدن به آماری یک شانس معین و برابر برای انتخاب

 یگردآور یبرا شده است. نفر تعیین  70فرمول جدول مورگان حجم نمونة آماری  نفر و طبق 85اندازة جامعة آماری 

ها و  آوری داده جمع یو برا یسیو انگل یمقاالت معتبر و مرتبط اعم از فارس ها، از کتاب یاطالعات به شکل اسناد

بر اساس  وسؤال  25ی حاو  ساخته محقق حاضر قیتحق ةنام پرسش است. شده  ستفادها ی کتب ةنام اطالعات الزم از پرسش

های مورداستفاده در پژوهش حاضر را استادان  نامه اعتبار محتوای پرسش گذاری شده است. ارزش یا مرحله پنج فیط

گیری  ان ابزار سنجش و اندازهاند و از نظر آن نظران و متخصصان تأیید کرده محترم راهنما و مشاور و پنج نفر از صاحب

 پژوهش از اعتبار الزم برخوردار است.

ساختهنامةمحققهایپرسش.گویه2جدول
 .شوند یمدادن کارهای پویا و سازنده )تحکیم اقتصاد شهری خلّلق(  شهر تهران با جذابیتی که دارند باعث تشویق شهروندان به انجام ی فرهنگی حاکم بر کالنها ارزش

 .کند یمو نیل به اهداف متقابل جامعه منسجم  تعاملی فرهنگی مشترکی هستند که آنان را دربارة نحوة ها ارزشی از ا مجموعهشهروندان تهرانی دارای 

 .شود یمبر اساس نیازهای شهروندان گرفته  عمدتاًتهران  شهر کالنی فرهنگی ها ارزشتصمیمات مدیران شهری در خصوص تعیین 

 اند. ی فرهنگی به جامعة شهریها ارزشدادن مؤثر وظایف خود در جهت اشاعة  ی الزم برای انجامها مهارتنهادهای فرهنگی تهران فاقد 

 شود. یمدادن کارهای فرهنگی و اشاعة آن  شهر تهران باعث جذب و تشویق شهروندان به انجام ی حاکم بر کالنها ارزش

 .استی شخصی مدیران شهری ها برداشتدر میان شهروندان بر اساس فرضیات و  ها آنی فرهنگی و اشاعة ها ارزشتعیین 

 ی فرهنگی و کارکردهای آن آگاهی کامل روشنی دارند.ها ارزشتهران در خصوص ترویج  روز بهکلیة مدیران شهری از تغییرات و تحوالت 

 ی فرهنگی تعاون و همکاری بر رقابت شهری موثر است.ها تیفعالکه در کارهای جمعی و  دارند  مانیاشهروندان و مدیران شهری 

 در سنوات گذشته وجود دارد. شده انجامشهر تهران بانک اطالعاتی در زمینة خدمات فرهنگی  در کالن

 .کند یمای تشویق  ی درخصوص توسعة منطقهریگ میتصمشهر تهران را در  و خدمات فرهنگی مدیران کالن ها تیفعالحضور شهروندان در 

 کند. یمی تشویق ا منطقهی کارکردهاشهر تهران شهروندان را به شرکت در  در کالن شده ارائهخدمات شهری 

 .کنند یمی درک درست بهرا  ها آناند و  شهر تهران آگاه ی کالنا منطقهی ها تیاولوهمة مدیران از کارکردها و 

 اند. ی متناسب با نیازهای شهروندانا منطقهی ها تیفعالمدیران قادر به توسعه و گسترش کارکردها و 

 .استی دسترس قابلشهر دیگر برای همة شهروندان  در کالن شده انجامی ا منطقهی ها تیفعالاطالعات در خصوص 

 .کند یمشهر تهران تشویق  ی در کالنا منطقهی ها تیفعالی است که شهروندان را به تسهیم اطالعات و ا گونه بهشهر تهران  ی کالنا منطقهشرایط فضای واحد 

 .پردازند یمبه رفع اشکال  عاًیسرمدیران  شوند یمشهر تهران دچار مشکل  شهروندان با خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات موجود در کالن که یزمان

 ی محیط بالفصل تهران اثر بگذارند.ا منطقهی ها تیفعالی دانش فناوری اطالعات و ارتباطات در ریکارگ بهاز طریق  توانند یم ها آنمدیران شهری بر این باورند که 

 شود. یم تیحمااز ارتباطات باز در جامعة شهری تهران برای بیان آزادانة آرای شهروندان 

 .شود یمهای شهروندان در خصوص ارائة راهکارهایی جهت ارتقای جایگاه توسعة شهری اهمیت داده  و دیدگاه ها شنهادیپبه 

 .پردازد یمشهرهای جهانی به حرکت در مسیر توسعه  بودن، و ارتباط نزدیک با کالن روز بهشهر تهران از طریق ارتباطات باز،  کالن

 ی کند.بررسو آرای شهروندان را دریافت و  ها درخواست تواند یمشهر تهران از طریق خدمات الکترونیکی و فناوری  کالن

 .استی مدیران شهری ها تیاولوشهر تهران و رفع مشکالت آنان از طریق فناوری اطالعات از  ی کالنا منطقهنیازهای شهری و  نیتأم

 .دهند یمی را از خود نشان و سازگارشهروندان و مدیران شهری در مقابل هر نوع تغییر و تحول ضروری در خصوص خدمات شهر الکترونیک حداکثر انعطاف 

 کنند. افتیدرخود را  ازیموردناز طریق خدمات شهر الکترونیک اطالعات  توانند یمی راحت بهشهر تهران  شهروندان و مدیران شهری کالن

 .استی شهروندان نظرسنجی فناوری اطالعات به علم و فناوری روز مبتنی بر ها رساختیزتصمیمات مدیران شهری تهران در خصوص توسعة کارکردها و 
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هاافتهبحثوی
 .شود یمی پژوهش پرداخته ها افتهدر این بخش به مراحل آماری و تحلیل ی

تحلیلعاملیتأییدیمرتبةاول

















ایدرحالتاستانداردتوسعةمنطقهوشهرتهرانکالنمفهومنقشمدل.2شکل



ایدرحالتمعناداریتوسعةمنطقهوشهرتهرانکالنمفهومنقشمدل.3شکل

ایتوسعةمنطقهوشهرتهرانکالننامةمفهومنقشهایپرسش.رابطةبینمؤلفه3جدول

هامؤلفه
حفظوشهرتهرانکالن

فرهنگیهایارزش

وشهرتهرانکالن

 فرهنگیهایفعالیت

اشاعةوشهرتهرانکالن

ارتباطاتواطالعاتفناوری

 حفظ و شهر تهران کالن
 فرهنگی های ارزش

 68/0 74/0  میزان رابطه

Value-T  64/8 74/7 

 و شهر تهران کالن
 ای فرامنطقه های فعالیت

 82/0   میزان رابطه

Value-T   42/13 

 اشاعه و شهر تهران کالن
 ارتباطات و اطالعات فناوری

    میزان رابطه

Value-T    
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 است ±96/1مالک معناداری 

 ها با هم معنادار است. ، رابطة همة مؤلفه3بر اساس جدول 

تحلیلعاملیتأییدیمرحلةدوم
 شود.  ی میبررسای منطقهتوسعة  و شهر تهران در این بخش، رابطة هر سه مؤلفه با مفهوم کالن

ایتوسعةمنطقهوشهرتهرانهابامفهومکالن.روابطمؤلفه4جدول

نتیجه Value-Tضریبتعیینمیزانرابطههاومفهوممؤلفه

(F1) تأیید رابطه 03/4 62/0 79/0 فرهنگی های ارزش حفظ و شهر تهران کالن 

(F2) تأیید رابطه 35/5 88/0 94/0 ای فرامنطقه های فعالیت و شهر تهران کالن 

(F3) تأیید رابطه 16/5 76/0 87/0 و ارتباطات اطالعات فناوری اشاعة و شهر تهران کالن 

 است ±96/1مالک معناداری 

 ژای معنادار است.  توسعة منطقه در شهر تهران کالن ها با مفهوم نقش ، رابطة همة مؤلفه4های جدول  بر اساس داده

 













ایدرحالتاستانداردتوسعةمنطقهدرشهرتهرانکالنمفهومنقشمدل.4شکل



ایدرحالتمعناداریتوسعةمنطقهدرشهرتهرانکالنمفهومنقشمدل.5شکل
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دهد که  نتایج نشان میای(  شهر تهران در توسعة منطقه نامة نقش کالن )پرسش اول ةتحلیل اکتشافی مرحلبر اساس 

می بر اولین  -های موردنیاز مربوط به استفاده از روش تحلیل عاملی رعایت شده است. آزمون میسر فرض پیش همة

)علیت عاملی( و  توان میزان تعلق متغیرها به یکدیگر می یادشده،شاخص برای کفایت نمونه است. بر اساس آزمون 

تنهایی مشخص کرد. با  بودن هر متغیر را به م مناسبها را برای تحلیل عاملی تشخیص داد و ه بودن آن مناسب جهیدرنت

ات بارتلت،  در آزمون کروی شود. آن در حد عالی گزارش می بارةاست، قضاوت در 79/0ر با بتوجه به اینکه مقدار آن برا

80/756Xو >01/0P) . با توجه به مقدار مجذور گای و سطح معناداریشود فرض همبستگی بین سؤاالت بررسی می
2
= )

ادامه و استفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز  ،رو  این شود که بین سؤاالت همبستگی وجود دارد. از نتیجه گرفته می

است.

شود که  مشخص میای  توسعة منطقه در شهر تهران کالن نقش ةنام های استخراجی پرسش ارزیابی پایایی عاملاز 

 است. قبول قابلدر حد  ای توسعة منطقه در هرانشهر ت کالن ة نقشنام و پرسش ها مؤلفهپایایی 

ای(، در این مرحله هر سه  توسعة منطقه در شهر تهران کالن نامة نقش )پرسش دوم ةتحلیل اکتشافی مرحلبر اساس 

با  و می بر و اولین -بر اساس آزمون میسرشود.  ای بررسی می توسعة منطقه در شهر تهران کالن نامة نقش مؤلفة پرسش

 شود. گزارش می خوبآن در حد  بارةاست، قضاوت در 72/0ر با ببه اینکه مقدار آن براتوجه 

15/62Xو >01/0P) ات بارتلت با توجه به مقدار مجذور گای و سطح معناداری آزمون کروی
2
شود  ( نتیجه گرفته می=

 ای توسعة منطقه در شهر تهران کالن نقشبا  ها که همة مؤلفهشود  مالحظه میو  همبستگی وجود دارد. ها عاملکه بین 

 .اند قبول قابلدارای همبستگی 

ای بررسی  توسعة منطقه در شهر تهران کالن در تحلیل عاملی تأییدی مرحلة دوم رابطة هر سه مؤلفه با مفهوم نقش 

ای معنادار  توسعة منطقه در شهر تهران کالن ها با مفهوم نقش های موردبررسی، رابطة همة مؤلفه شود. بر اساس داده می

 است. 

 توسعة در تهران شهر کالن نقش مفهوم یکل مدل یها داده مجموعه تناسب( نیکویی) برازش خوبی آزمون در 

 شاخص نُه و بود نامناسب شاخص یک برازش خوبی آزمون برای ذکرشده شاخص ده از که شود می بررسی یا منطقه

 برازش های شاخص لحاظ از یا منطقه توسعة در تهران شهر کالن نقش مفهوم یکل مدل بنابراین،. شد تأیید مناسب

  .است مناسب

ایدرتوسعةمنطقهشهرتهراننقشکالنمدلکلیمفهوم)نیکویی(برازشآزمونخوبی
بررسی  ای توسعة منطقه در شهر تهران کالن مفهوم نقش ی مدل کلیها در آزمون خوبی برازش، تناسب مجموعه داده

 اند از:  های آن عبارت شود و شاخص می
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ایتوسعةمنطقهدرشهرتهرانکالنیمفهومنقشهاتناسبمجموعهداده.5جدول

نتیجهآمدهدستمقداربهمالکشاخص
 تأیید 45/1 3زیر  dfبه  x2نسبت 

RMSEA  تأیید 081/0 08/0زیر 

GFI  تأیید 91/0 90/0باالی 

AGFI  تأیید 90/0 90/0باالی 

NFI  تأیید 91/0 90/0باالی 

NNFI
 تأیید 93/0 90/0باالی  

CFI
 تأیید 90/0 90/0باالی  

IFI
 تأیید 90/0 90/0باالی  

RFI
 تأیید 89/0 90/0باالی  

PNFI
 عدم تأیید 71/0 90/0باالی  

 .شود می پرداخته  فوق قیتحق یاستنباط لیتحل جینتا و ها افتهی از یبخش به ادامه در

گیرینتیجه
ای انجام گرفته است. در ابتدا پس از  شهر تهران در توسعة منطقه پذیری کالن این پژوهش با هدف مطالعة نقش رقابت 

شهرها پرداخته شد. نتایج حاصل  پذیری کالن تشریح مسئلة پژوهش به بیان پیشینة پژوهش و نظریات حول محور رقابت

شهر تهران در توسعة  پذیری کالن نامة نقش رقابت )پرسش اول ةمرحلتحلیل اکتشافی از این پژوهش بر اساس 

های موردنیاز مربوط به استفاده از روش تحلیل عاملی رعایت شده  فرض پیش همةدهد که  نتایج نشان میای(  منطقه

تعلق  توان میزان می یادشده،می بر و اولین شاخص برای کفایت نمونه است. بر اساس آزمون  -است. آزمون میسر

بودن هر  ها را برای تحلیل عاملی تشخیص داد و هم مناسب بودن آن )علیت عاملی( و درنتیجه مناسب متغیرها به یکدیگر

آن در حد عالی گزارش  بارةاست، قضاوت در 79/0ر با بتنهایی مشخص کرد. با توجه به اینکه مقدار آن برا متغیر را به

 شود. می

 . با توجه به مقدار مجذور گای و سطح معناداریشدهمبستگی بین سؤاالت بررسی  ات بارتلت، فرض در آزمون کروی

(01/0P< 80/756وX
2
ادامه و استفاده از سایر  ،رو  این شد که بین سؤاالت همبستگی وجود دارد. از ( نتیجه گرفته =

شهر  پذیری کالن رقابت نقش ةنام های استخراجی پرسش ارزیابی پایایی عاملبراساس  مراحل تحلیل عاملی جایز است.

شهرها بر توسعة  پذیری کالن رقابت ة نقشنام و پرسش ها مؤلفهمشخص شد که پایایی ای،  تهران بر توسعة منطقه

 است. قبول قابلدر حد  ای منطقه

(،  هر سه مؤلفة ای شهرها بر توسعة منطقه پذیری کالن رقابتنامة  )پرسش دوم ةتحلیل اکتشافی مرحلبر اساس 

 می بر و اولین -بر اساس آزمون میسربررسی شد؛  ای شهرها بر توسعة منطقه پذیری کالن رقابت نامة نقش سشپر

 شد. گزارش  خوبآن در حد  بارةاست، قضاوت در 72/0ر با ببا توجه به اینکه مقدار آن برا شاخص و

15/62Xو >01/0P) ات بارتلت با توجه به مقدار مجذور گای و سطح معناداری آزمون کروی
2
شد که  ( نتیجه گرفته =

ای  شهرها بر توسعة منطقه پذیری کالن رقابت نقشبا  ها که همة مؤلفهشد  مالحظه و  همبستگی وجود دارد. ها عاملبین 

 .اند قبول قابلدارای همبستگی 
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ای  ر توسعة منطقهشهرها ب پذیری کالن رقابت در تحلیل عاملی تأییدی مرحلة دوم، رابطة هر سه مؤلفه با مفهوم نقش

ای  شهرها بر توسعة منطقه پذیری کالن نقش رقابتها با  های موردبررسی، رابطة همة مؤلفه بررسی شد. بر اساس داده

 معنادار بود. 

تناسب  ،ای شهرها بر توسعة منطقه پذیری کالن رقابت نقش مدل کلی مفهوم )نیکویی( برازش آزمون خوبیبر اساس 

 ده شاخص که ازشد  ای بررسی  شهرها بر توسعة منطقه پذیری کالن رقابت مفهوم نقش کلیی مدل ها مجموعه داده

 کلی مدل ،. بنابراینشد از نظر تناسب تأیید شاخص نُه و بود نامناسب شاخص یک برازش خوبی آزمون برای ذکرشده

  مناسب است.های برازش  لحاظ شاخص ای از شهرها بر توسعة منطقه پذیری کالن نقش رقابت مفهوم

سپاسگزاری
، وزارت راه و شهرسازی، و کمیتة آمایش سرزمین وبودجه برنامهی کارشناسان سازمان ها یهمکارنویسندگان مقاله از 
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