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Aims By 1404, Tehran will be a knowledge-based, smart, and global city. Having the proper 
infrastructure and consequently a metropolis with national and global functions with a modern 
economy are its other features. The global experience of metropolises management shows that 
optimal urban management requires comprehensive attention to the city’s economic, social, 
and environmental structures, and this has been measured in recent decades, globally, by the 
urban competitiveness index. Therefore, the present study was conducted with the aim of 
evaluating the urban competitiveness and Tehran’s status among the metropolises of Iran.
Instruments & Methods The present study is an applied and survey research that was 
conducted in 2011. Eleven variables were selected as economic indices of urban competitiveness 
such as unemployment rate, economic participation rate, etc., by the library method and from 
three official sources of the country: statistical yearbooks of the provinces, results of census of 
industrial workshops with 10 employees and more, published by the Statistical Center of Iran 
and statistics of Ministry of Cooperatives, Labor, and Social Welfare. Standardized score and 
numerical taxonomy were used.
Findings Tehran metropolis ranked first in terms of urban competitiveness index and 
economic aspect. Tehran was the first metropolis of Iran with a score of 3.13 in terms of the 
urban competitiveness index in standardized score method and 0.72 in numerical taxonomy.
Conclusion Although Tehran does not have a good status in terms of the urban competitiveness 
index compared to other metropolises in the world, it ranked first in this index among Iranian 
metropolises.
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پذیری شهری و جایگاه تهران در میان رقابت
  شهرهای ایرانکالن

  
  	PhD *پورمحمدعلی فیض

  یرانا یزد، یزد،دانشگاه  ی،و حسابدار یریتگروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مد
	MSc	 فریبیمجمحسن 

  یرانا یزد، یزد،دانشگاه  ی،و حسابدار یریتاقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدگروه 
  MSc	 شاهیزادهیمهدمینا 

یلی، تکم یالتمرکز تحصگروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، واحد 
  دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

  
  چکيده
یه، هوشمند و جهانی است. پادانش، شهری ۱۴۰۴تهران در افق  اهداف:

شهری با عملکردهای ملی و یجه کالندرنتهای مناسب و برخورداری از زیرساخت
شده است. تجربه یمترسهای اساسی جهانی و با اقتصادی مدرن دیگر ویژگی

دهد که مدیریت بهینه شهری نیازمند توجه شهرها نشان میجهانی مدیریت کالن
 صادی، اجتماعی و محیطی شهر است و این مهم دربه ساختارهای اقت جانبههمه
پذیری شهری سنجیده شده های اخیر و در سطح جهانی با شاخص رقابتدهه

پذیری شهری و جایگاه تهران پژوهش حاضر با هدف بررسی رقابتاست. بنابراین 
  شهرهای ایران انجام شد.میان کالن
 یو از نظر روش پژوهش ینظر هدف کاربرد پژوهش حاضر ازها: ابزار و روش

ی نماگرهاعنوان متغیر به ۱۱تعداد  انجام شد. ۱۳۹۰در سال که  است یمایشیپ
پذیری شهری مانند نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و غیره اقتصادی رقابت
های آماری ای و از سه منبع آماری رسمی کشور یعنی سالنامهبه روش کتابخانه

نفر کارکن و بیشتر،  ۱۰های صنعتی با رگاهها، نتایج سرشماری کااستان
توسط مرکز آمار ایران و آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  منتشرشده

  شد. استفاده یعدد یاستانداردشده و تاکسونوم یازاز دو روش امتانتخاب شدند. 
پذیری شهری و از شاخص رقابت نظر ازشهر تهران مقام نخست را کالن ها:یافته

از منظر شاخص  ۱۱/۳بعد اقتصادی به خود اختصاص داد. تهران با امتیاز 
در روش تاکسونومی  ۷۲/۰پذیری شهری در روش امتیاز استانداردشده و رقابت

  قرار داشت.  یرانا یشهرهاکالنعنوان پیشتاز عددی، به
شهرهای جهان جایگاه با سایر کالنشهر تهران اگرچه در مقایسه کالن گیری:نتیجه

شهرهای ایران پذیری شهری ندارد، اما بین کالنمناسبی از منظر شاخص رقابت
  رتبه نخست این شاخص را به خود اختصاص داده است.

  شهرهای ایرانپذیری اقتصادی، تهران، کالنرقابت ها:کلیدواژه
  

  ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ تاريخ دريافت:
  ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

	feizpour@yazd.ac.irنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
ویژگی را برای این شهر برشمرده  هفت ۱۴۰۴انداز تهران در افق چشم

، هوشمند و هیپادانشانداز ترسیمی، تهران شهری که براساس چشم
 جهینت درهای مناسب و جهانی است. برخورداری از زیرساخت

شهری با عملکردهای ملی و جهانی و با اقتصادی انتظار کالن
برای این شهر در این  شدهمیترسهای اساسی دیگر مدرن، ویژگی

های یادشده و افق است. این در حالی است که تقریبًا همه ویژگی
پذیری شاخص رقابت نام باتوان در شاخصی تلفیق آنها را می
در سطح جهانی نیز  وجو کرد. بر این اساسشهری جست

پذیری اند که سطح رقابتهای متعددی از دیرباز کوشیدهپژوهش
و ارزیابی قرار داده و برای این سنجش، از  سنجش موردشهرها را 

اند. شاخص معیارها و متغیرهای متعددی استفاده کرده
ها، ترکیبی از در مجموعه این پژوهش شدهفیتعرپذیری رقابت

متغیرها است. این در حالی است که مجموعه  معیارها و مجموعه
توان در چند گروه عمده جای داد. با متغیرهای مذکور را نیز می

 دهندههای تشکیلتوجه به ادبیات موجود در این حوزه، گروه
پذیری به هشت گروه اقتصادی، اجتماعی، علمی و شاخص رقابت

حیطی تفکیک المللی و م، فرهنگی، سیاسی، قانونی، بینفناورانه
های یادشده شامل معیارهای اند و عالوه بر آن، هر یک از گروهشده

 وجود نیا باپذیری شهرها است. متعددی برای سنجش رقابت
 مورد توجهاخیر  رغم اهمیت شاخص مذکور که تنها در دو دههعلی

جهانی برای آن وجود  رشیمورد پذاست، تعریف  قرارگرفتهجدی 
های متعدد این حوزه افراد در پژوهش رواز این نداشته و 
 ی و کنکاش قرارمورد بررسرا  اند از زوایای متعددی آنکوشیده

های متفاوتی این در حالی است که در ادبیات این حوزه، مدل دهند.
پذیری شهری با ی معیارهای شاخص رقابتدهوزنبرای تلفیق و 

شاخص واحدی به عنوان شاخص  در نتیجهیکدیگر ارایه کرده و 
است. بر این اساس، سه تمایز اصلی  شده هیاراپذیری شهری رقابت

ی بر جایگاه و رتبه شهرهای نظر اتفاقزیر موجب شده است تا 
  :جهان در این شاخص وجود نداشته باشد

پذیری شهری ) معیارهای موجود برای تعیین شاخص رقابت۱
  متفاوت است.

پذیری ی محاسبه شاخص رقابتمعیارها برا های تلفیق) روش۲
  شهری یکسان نیست.

) تمایزات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرها و تاثیر آن بر ۳
	انکار است. پذیری شهری غیرقابلشاخص رقابت

پذیری با توجه به حجم وسیع متغیرهای موجود در شاخص رقابت
غیرهای شهری و طیف گسترده این شاخص، در این پژوهش به مت

است  شده پرداختهپذیری شهری اقتصادی دخیل در شاخص رقابت
و بر این اساس، مساله اساسی این پژوهش آن است که معیارهای 

پذیری شهری را با توجه به معیارهای اقتصادی شاخص رقابت
 شهرشهرهای ایران و با تاکید بر کالنهای کالنجهانی و ویژگی

و  استانداردشدهتهران پاالیش کند و با استفاده از دو روش امتیاز 
شهرهای ایران بندی کالنبه تلفیق و رتبه )NT( تاکسونومی عددی

  .[1]بپردازد
ای است پذیری شهری واژهرقابتپذیری شهری و پیشینه آن: رقابت

. از نگاه [2]است قرارگرفتهجدی  مورد توجهکه تنها در دو دهه اخیر 
خرید کاالها و خدمات پذیری شهری توانایی در اتحادیه اروپا رقابت

سطح و پایداری درآمد در  ثبات باالمللی و با حضور در بازارهای بین
شهری پذیری رقابتسازمان همکاری و توسعه اقتصادی، باال است. 
داند که در آن شهر بتواند تحت شرایط بازار آزاد و ای میرا درجه

المللی را نیز در دسترس دارد، به حالی که بازارهای بین رقابتی، در
 زمانهم به طورخرید کاالها و خدمات بپردازد. شهر باید بتواند 

ثبات و توسعه درآمد واقعی را برای مردم خود در بلندمدت فراهم 
 شهری توانایی یک شهرپذیری رقابتمولر و  وبستر. از نگاه ][3کند

مناسب (نه الزامًا با  باارزشبرای تولید و ایجاد بازار برای تولیدات 
حداقل قیمت)، در رقابت با تولیدات رقابتی سایر مناطق شهری 

آوردن پذیری شهری را توانایی شهر در فراهمرقابتکریسل . ][4است
شغل، درآمد، تامین نیازهای فرهنگی، ایجاد همبستگی اجتماعی، 

هری در مقایسه با سایر شهرهای رقیب تعریف حکمرانی و محیط ش
. [5]ی که این اهداف در حال و آینده تحقق یابداگونه بهنموده، 

ماندن جمعیت پذیری شهری را توانایی باقیرقابت کینسینًا تینها
 شهری در شرایط رقابتی یک منطقه خاص (بازار)، رقابت با سایر

منابع و ارتقای رفاه  کردن اهداف مشابه با حفظشهرها و دنبال
وسیله مدیریت عوامل محیطی داخلی و خارجی ساکنان شهر به 
  .][6تبیین کرده است

های گوناگونی نیز سعی شده عالوه بر تعاریف متعدد، در پژوهش
پذیری شهرهای جهان محاسبه و با یکدیگر مقایسه است تا رقابت

های اخیر، پژوهش اتاق بازرگانی و . با تاکید بر پژوهش[7]شوند



 ۲۵ شهرهای ایرانپذیری شهری و جایگاه تهران در میان کالنرقابتــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Political Spatial Planning                                                                                                                                                            Volume 1, Issue 1, Winter 2019 

 ها درمیالدی از مشهورترین پژوهش ٢٠٠٨ن در سال صنایع شهر لند
پذیری شهر لندن و کوشد تا رقابتاین حوزه است. این گزارش می

های آینده آن در تقابل با چهار شهر نوظهور دبی، مسکو، نیز چالش
ی و کنکاش قرار دهد. قابلیت جذب رسبر موردشانگهای و بمبئی را 

مورد ترین معیار گذاری عمدهسرمایه در نتیجههای جدید و بنگاه
پذیری در این پژوهش است. در این پژوهش سه معیار رقابت بحث

 گذاری درپذیری از حیث سرمایههای جدید، رقابتدر جذب بنگاه
تاکید بوده، پذیری از حیث جذب نیروی کار ماهر مورد شهر و رقابت

است معیارهای دیگری نیز وجود دارد که  شده عنواناگرچه 
 ی شهری تاثیرگذارریپذرقابتغیرمستقیم بر  به صورتتواند می

 باشد. این پژوهش همچنین کوشیده است تا شهر لندن را با چهار
 و ارزیابی قرار مورد سنجشاز زوایای متفاوتی  مطالعه موردشهر 

 موردهای معیار از جملهوکار شهر لندن دهد. بررسی فضای کسب
 و همکاران برای محاسبه نیکبرون. [8]ی از این حیث استبررس

پذیری شهری شهرهای لیتوانی از سه گروه شاخص رقابت
 های اقتصادی، اجتماعی و محیطی استفاده کردند. شاخصشاخص

عملکرد اقتصادی و رشد ظرفیت اقتصاد  ستهو دداقتصادی خود به 
پذیری اجتماعی را به است. آنها شاخص رقابت شدهمیتقسشهری 

یی چون منابع انسانی و سیستم آموزشی، رفاه اجتماعی، هاهگروریز
اند و شاخص وری در بخش دولتی تفکیک کردهشرایط زندگی و بهره

است.  شده انیبمحیطی تنها با عنوان کیفیت محیط در این ساختار 
معیار کّمی را برای محاسبه میزان  ٣١این پژوهش،  بیترت نیا به

   .]9[) ١برگزید (جدول پذیری شهرهای لیتوانی شاخص رقابت
  

  پذیری شهریمتغیرهای اقتصادی رقابت) ۱جدول 
  نماگرها	پذیری اقتصادیرقابت

  عملکرد اقتصادی

  هاپذیری بنگاهرقابت

 ۱۰۰۰اقتصادی فعال به ازای هر تعداد نهادهای 
  نفر

میلیون ۱۰۰بر تعداد رهبران بازار که درآمدی بالغ
  هزار نفر۱۰۰لیتاس به ازای هر 

گذاری جذابیت شهر برای سرمایه
  خارجی

شمارش در  گذاری قابلسرانه سرمایه
  های ثابتدارایی

  گذاری مستقیم خارجیسرانه سرمایه
  افراد بیکار از جمعیت حاضر در سن کارنرخ   یی بازار نیروی کارآکار

ها به ازای شده در هتلتعداد مهمانان جا داده  جذابیت شهر برای گردشگران
  نفر ساکن ۱۰۰۰هر 

  آزادی اقتصادی شهر
سرانه درآمد حاصل از صادرات کاالی تولیدشده 

  در شهر
  رشد ظرفیت اقتصاد شهری

ساالنه تعداد نهادهای اقتصادی به تغییرات   هاپذیری بنگاهافزایش رقابت
  نفر ۱۰۰۰هر  یاجزا

افزایش جذابیت شهر برای 
  گذاریسرمایه

گذاری در تغییرات ساالنه سرانه سرمایه
  های ثابتدارایی

گذاری مستقیم تغییرات ساالنه سرانه سرمایه
  خارجی

  کارتغییرات ساالنه نرخ بیکاران حاضر در سن   یی بازار نیروی کارآافزایش کار
افزایش جذابیت شهر برای 

  گردشگران
تغییرات ساالنه تعداد مهمانان اسکان 

  نفر ساکن ۱۰۰۰ها به ازای هر شده در هتلداده

تغییرات ساالنه درآمد سرانه حاصل از صادرات   افزایش آزادی اقتصادی شهر
  کاالهای تولیدشده در شهر

  
پذیری گیری رقابتدر پژوهشی با عنوان "اندازه شنو  جیانگ

میالدی"، معیارهای  ۲۰۰۰ن شهرهای چین در سال شهری بی
پذیری گیری رقابتاقتصادی، اجتماعی و محیطی را برای اندازه

 ی شد، ازبررسشهر چین  ۲۵۳اند. در این پژوهش که شهری برگزیده

اسبه مراتبی برای محیک سیستم شاخص چهار سطحی سلسله
 . در این پژوهش بیشترشد استفادهپذیری شهری شاخص رقابت

 پذیری شهری از مجموعهای معمول برای محاسبه رقابتروش
 آید ومی دست بهها براساس یک سیستم ترکیبی از شاخص

 ها تعریفپذیری شهری با مجموع همه این شاخصشاخص رقابت
 ند که برای پایداری درخواهد شد. پژوهشگران این مقاله بر این باور

اقتصادی، رسیدن  نظرز اپذیری شهری عالوه بر عملکرد خوب رقابت
به رضایت اجتماعی و رشد محیطی نیز الزم و ضروری است. با این 

تواند با مقایسه ، میبه دست آمدهپذیری رویکرد شاخص رقابت
 رهای آینده را با نگاه به عوامل موثساختار و عملکرد شهرها سیاست

 ۲۰ریزی کند. طبق نتایج، سهم عمده پذیری شهرها پایهبر رقابت
مکانی شرق چین بوده و همچنین هر یک از این  نظر ازشهر اول 

میلیون نفر داشته، این در حالی است شهرها جمعیتی بیش از نیم
شهر انتهای این پژوهش عمدتًا در غرب این کشور بوده و  ۲۰که 

میلیون نفر را داشتند. متغیرهای نیم تا هزار۲۰۰جمعیتی بین 
  در این پژوهش شامل  شدهاستفادهاقتصادی 

سرانه تولید ناخالص داخلی، متوسط نرخ رشد تولید ناخالص 
های ، سرانه درآمد مالی دولتافزوده ارزشداخلی، سرانه مالیات بر 

های گذاری در داراییفروش محصوالت، سرانه سرمایه محلی، سرانه
ی هر میلیون دارایی ثابت، سرانه کل آرام بهسود و مالیات  ثابت،

، متوسط دستمزد کارمندان هایفروشخردهو  هایفروشعمدهفروش 
 شهروندان، نرخ بیکاری، ساختار عرضه قابلو کارگران، سرانه درآمد 

و توانایی اقتصادی، درصد سهم بخش دوم در تولید ناخالص 
 ناخالص داخلی، سهم اشتغال در داخلی، سهم بخش سوم از تولید

صنایع تولیدی مناطق شهری، سهم اشتغال در بخش علوم و 
های مالی و بیمه ی مناطق شهری، سهم اشتغال در بخشفناور

امالک مناطق شهری، سهم  مناطق شهری، سهم اشتغال در بخش
 اشتغال در بخش آموزش مناطق شهری، سهم اشتغال در

ی مناطق شهری، سهم اشتغال فروشخردهی و فروشعمدههای بخش
خدمات اجتماعی مناطق شهری، متوسط ستانده صنایع و  در بخش
های به ثبت رسیده، ی، تعداد شرکتردولتیغوکارهای دولتی و کسب
ی و آزادی بازارسازی برتر، فروشعمدهمرکز  ۲۰۰مرکز خرید برتر،  ۲۰۰

المللی از تولید ناخالص داخلی، اقتصادی، سهم جهانگردان بین
، ماکائو و کنگهنگیافته، سهم تولید گذاری خارجی تحققسرمایه

های خارجی گذاریتایوان از کل تولید و سهم تولید ناشی از سرمایه
	.][10از کل تولید، هستند

 اندازبین کشورهای همسایه ایران که در گروه کشورهای سند چشم
 ای دارد و درنیز جای گرفته است، امارات متحده عربی جایگاه ویژه

پذیری ابوظبی گواهی بر این ادعا است. این میان گزارش رقابت
 پذیری رامیالدی تدوین و رقابت ۲۰۱۳ابوظبی این گزارش را در سال 

 در محیطی پایدار که این امارت را قادر به کارآفرینی و استفاده از
داند، تعریف کرده است. مدل های خود میپتانسیل حداکثر
پذیری پذیری را در سه بخش رقابتپذیری ابوظبی، این رقابترقابت
تعریف نموده است. در بخش  دادهابرونها و ها، ستاندهدر داده
های انسانی، فیزیکی و مالی ها سه عنصر سرمایهپذیری دادهرقابت
های این در حالی است که ستانده) و ۲(جدول  گرفته قرار نظر مد

و حجم تجارت، ساختار بازار، ایجاد  GDPپذیر در رشد رقابت
 شدهفیتعربنیان های دانشوری و ستاندههای جدید، بهرهبنگاه

پیشرفت  شدههیاراپذیری در مدل ی رقابتنهای دادبروناست. 
استاندارد زندگی در بلندمدت است. این گزارش کوشیده است تا 

  اهداف کلیدی زیر را برای ابوظبی ترسیم کند:



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همکارانو پور محمدعلی فیض ۲۶

   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                             فضا یاسیآمايش سنامه صلف

های پذیری و تنظیم گزارشی مدل محاسبه رقابتروزرسانبه) ۱
های نمودن میزان پیشرفت و چالشمشخص در نتیجهساالنه و 

  پذیریرقابت نهیزم درموجود 
برای محاسبه  اعتمادقابل های الزم و ) دستیابی به داده۲

	پذیریهای رقابتگزارش
) همکاری با شرکا در دو سطح بخش عمومی و خصوصی و ۳

  .][11های موجوداطمینان بخشی به رفع چالش
و در قاره آسیا، شاخص  توسعه حال دردر میان کشورهای 

 ها درترین شاخصپذیری شهری در کشور هندوستان از مهمرقابت
پذیری میان این گروه از کشورها است. جدیدترین گزارش رقابت

 میالدی است. کشور ۲۰۱۳شهری در هندوستان گزارش سال 
 پذیری شهری رامیالدی گزارش رقابت ۲۰۰۸هندوستان از سال 
شهر این کشور از حیث  ۵۰ها ن گزارشمنتشر کرده و در ای

 گرفت قرارو ارزیابی  مورد سنجشپذیری های رقابتشاخص
پذیری شهرهای پژوهشی که در آن رقابتون تاکن .][12) ۳(جدول 

ایران را سنجیده و بررسی کرده باشد، وجود نداشته است. بر این 
پذیری شهری اگرچه گونه که مشاهده شد، رقابتاساس و همان

ای در جهان وضوعی است که طی دو دهه اخیر به صورت گستردهم
اما در حوزه کشورهای آسیایی و  قرارگرفته مورد توجهیافته، توسعه

بوده و در ایران  مورد توجهانداز، کمتر کشورهای منطقه سند چشم
پژوهش حاضر با . نیز پژوهش جامعی در این زمینه وجود ندارد

شهری و جایگاه تهران میان پذیری هدف بررسی رقابت
  شهرهای ایران انجام شد.کالن

  
  پذیری در ابوظبیمعیارهای رقابت )٢جدول 
  پذیریهای رقابتداده

  عملکرد اقتصادی) شده از(مشتق
  سرمایه
  انسانی

  سرمایه
  فیزیکی

  سرمایه
  مالی

  پذیریرقابت هایدهنستا
  اقتصادی) گیری عملکرد(اندازه

  GDPرشد
حجم مبادله

  ساختار بازار
  های جدیدبنگاه ایجاد

  وریبهره
های ستانده
  بنیاندانش

  پذیرینتایج رقابت
  بلندمدت استاندارهای زندگی توسعه  عملکرد اقتصادی) (اثرات بلندمدت

  
  پذیری شهری در کشور هندوستانمتغیرهای شاخص رقابت )۳جدول 

  پذیری اقتصاد خرد: مدل الماسرقابت
  و رقابت بنگاه سابقه استراتژی

  های بزرگگذاریانگیزه برای سرمایه
  های فکریحفظ دارایی

  آزادی رقابت محلی و خارجی
  هاهای بنگاهپیچیدگی عملکرد
  شرایط عوامل

  کیفیت باال های تجارت بادسترسی به داده
  موهبات طبیعی
  منابع انسانی

  دسترسی به سرمایه
  های فیزیکیزیرساخت
  های اجراییزیرساخت
  های فناورانه علمیزیرساخت
  های اطالعاتیزیرساخت

  شرایط تقاضا
  بودن، تقاضای مشتریان و نیازهای محلیپیچیده

  محیطیکیفیت دقیق، ایمنی و استانداردهای زیست
  قوانین حمایت از مشتری
  های پیشرفتهخرید دولتی از فناوری

  خدماتتقاضای اولیه برای کاالها و 
  شده و مرتبطصنایع حفاظت

  کنندگان و حمایت از صنایعدسترس محلی عرضه
  های جدا از همجای بنگاه ها بهحضور خوشه

  

  هاابزار و روش
 یو از نظر روش پژوهش یدرنظر هدف کارب پژوهش حاضر از

 اکنونهمشمسی انجام شد. ایران  ۱۳۹۰در سال که  است یمایشیپ
شهر دارد که شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، شیراز، کالن ۱۵

 ونیلیم کشهرهای دارای جمعیت باالی یكرج، قم و مشهد کالن
نفر و شهرهای اراک، ارومیه، رشت، زاهدان، كرمان، كرمانشاه و 

 شهرهای با جمعیت بیش از پانصدهزار نفرهمدان نیز کالن
شهر، در این پژوهش ه به تعریف کالنبنابراین با توج. [13]هستند
نفر جمعیت  ونیلیم کشهرهای ایران به شهرهای باالی یکالن

اطالق شده و تهران در مقام مقایسه با این شهرها از حیث 
عدم دسترسی  لیدل بهاست.  قرارگرفتهپذیری اقتصادی رقابت

محققان به آمار برخط شهر کرج، این شهر نیز از محدوده مکانی 
پژوهش حذف شد. بنابراین مقطع زمانی این مقاله برای استخراج 

شمسی و  ۱۳۹۰پذیری شهری، سال ی اقتصادی رقابتنماگرها
محدوده جغرافیایی پژوهش حاضر شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، 

  د بود.تهران، شیراز، قم و مشه
 های اقتصادی شهرها و انتشاربا توجه به محدودیت انتشار داده

بسیاری از متغیرهای اقتصادی در محدوده جغرافیایی استان و 
با توجه به نوع  شدهگرفتهشهرستان، برخی از متغیرهای درنظر

شهر در نظر گرفته شده عنوان تقریبی از نماگر کالن کارکرد آن به
ی موارد فوق و با توجه به مبانی نظری و تمام بهاست. با عنایت 

ی اقتصادی نماگرهاعنوان  متغیر به ۱۱پیشینه پژوهش، 
پذیری شهری شامل نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی، رقابت

سهم اشتعال در بخش صنعت، سهم اشتغال در بخش خدمات، 
آموز، سرانه نفر دانش ۱۰۰۰ازای هر سرانه اشتغال بخش آموزش به

های های تعاونی فعال به جمعیت، سرانه شاغالن کارگاهرکتش
وری بخش صنعت، سهم نفر کارکن و بیشتر، بهره ۵۰صنعتی با 

فروش محصوالت صنعتی از کل فروش صنعت در ایران، سرانه 
هاو سرانه محصول ناخالص داخلی، انتخاب ارزش صادرات از گمرک

	شدند.
ای و از سه منبع کتابخانهی مورد پژوهش، به روش نماگرهاتمامی 

ها، نتایج های آماری استانآماری رسمی ایران یعنی سالنامه
نفر کارکن و بیشتر که توسط  ۱۰های صنعتی با سرشماری کارگاه
و آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه  منتشرشدهمرکز آمار ایران 

  .شداستخراجاجتماعی 
، مرکز آمار ایران، آمارنامه وزارت هاهای آماری استانسالنامهطبق 

مقایسه  به منظورشمسی، ۱۳۹۰تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال 
 شهرپذیری شهری از ُبعد اقتصادی در هفت کالنشاخص رقابت

  .[10] )۴(جدول  شد استفادهنماگر اقتصادی  ۱۱ایران از 
 ی مختلف به منظورنماگرهاهای متعددی برای تلفیق روش

 تلفیق به منظورکه در این مطالعه  [14]وجود دارد یسازشاخص
 پذیری شهری از دو روش امتیازی اقتصادی رقابتنماگرها

و در ذیل به توضیح  شد استفادهو تاکسونومی عددی  استانداردشده
 شدهه پرداختهای مذکور از روش کدام هردر مورد مراحل انجام 

  است:
 منطقه با استفاده از nبندی تبه: برای تلفیق و راستانداردشدهامتیاز 

m  بایست ماتریسی ابتدا می استانداردشدهنماگر و به روش امتیاز
  به صورت زیر تشکیل داد: نماگرهااز مناطق و 
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ام iام در منطقه jمفهوم نماگر به ijY لفهومدر ماتریس فوق هر 
باید آنها  نماگرهاسازی جنس . در این مرحله به منظور یکساناست

 را استاندارد نمود. در ادبیات آماری برای انجام چنین عملیاتی از
کنند معیار تقسیم میمیانگین را کم کرده و بر انحراف نظر موردعدد 

 سهیمقاقابل  استانداردشدهبه عنوان عددی  به دست آمدهتا حاصل 
با سایر اعداد حاضر در مجموعه باشد. در ذیل به روش محاسبه 

  است: شده اشارهمراحل استانداردسازی 
  

∑
																		

∑
   

  

   
  

 لفهوم و  نماگرهامعیار انحراف ، نماگرهامیانگین  
دهد. با انجام محاسبات فوق، ماتریس استانداردشده را نشان می

تبدیل خواهد  Z استانداردشدهبه ماتریس  نماگرهاابتدایی مناطق و 
  شد.

⋯
⋮ ⋱ ⋮

⋯
   

  

با یکدیگر هستند و  سهیمقا قابل حال اعداد حاضر در ماتریس فوق 
 آن بدان علت است که با انجام عملیات استانداردسازی کمّیت از

 و مقایسه آنها را ممکن ساخته است. اکنون در شده حذف نماگرها
 توان مناطقصورت جمع تمامی متغیرهای مربوط به هر منطقه می

 امتیاز به دست آمدهمختلف را با یکدیگر مقایسه کرد. حاصل جمع 
 داردشده متعلق به هر منطقه است و با توجه به اینکه در ایناستان

 کّمی مقادیر بیشتری داشته باشد به نظر ازروش هر متغیری که 
 استانداردشدهشود، بنابراین امتیاز عنوان متغیر بهتر شناخته می

 بندی،رتبه نظر ازبیشتر، منطقه مربوط به خود را در مقامی باالتر، 
ید توجه داشت که در مورد متغیرهایی که جای خواهد داد. (با

دهد، از معکوس مقادیر کمتر آنها، وضعیت بهتری را نشان می
  شود).اعداد مربوطه برای محاسبه امتیاز استانداردشده استفاده می

تاکسونومی عددی: روش تاکسونومی عددی تا مرحله محاسبه 
 وده و درماتریس استاندارد با روش امتیاز استانداردشده مشابه ب

این مرحله است که با محاسبه ماتریس فواصل مرکب تمایزات، 
باید به روش  Bو  A نقطه دوشود. برای محاسبه فاصله ظاهر می

  زیر عمل کرد:
  

∑   
  

  باید توجه داشت که:
  

   
0		
	  
  

توضیح داده شد ماتریس فواصل مرکب به صورت با توجه به آنچه 
  زیر خواهد بود:
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امتیاز استانداردشده امکان تقسیم مناطق به  روش دردر حالی که 
تاکسونومی عددی ابتدا  روش دروجود ندارد،  همگنریغهمگن و 

 را از فضای مقایسه کنار همگنریغبه این امر پرداخته و مناطق 

گذارد. بدین منظور ابتدا مقادیر حداقل در هر ردیف از ماتریس می
ردیف  nفواصل مرکب را پیدا کرده و یک ماتریس با یک ستون و 

  شود:تشکیل داده می
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دامنه مناطق همگن باید دو حد باال و پایین تعیین  کردندایپبرای 
ها idمعیار شوند. برای نیل به این مقصود میانگین و انحراف

به صورت زیر تعیین خواهد  نظر موردو سپس دو حد  شدهمحاسبه
  شد:

  

̅ 2   
̅ 2 	  

	

و از ماتریس  شدهشناختهمناطق خارج از این محدوده ناهمگن 
های ناهمگن را منهای داده Zخارج خواهند شد. حال ماتریس 

دهیم و در این ماتریس حداکثر مقادیر هر ستون تشکیل می
  و ماتریس ذیل تشکیل داده خواهد شد: شدهاستخراج

  

…
… ⋱

   
  

تشکیل خواهد شد و  iCاز جمع سطرهای ماتریس فوق ماتریس 
آوردن مقدار نهایی شاخص به روش تاکسونومی برای به دست 

  بایست انجام شود:عددی مراحل ذیل می
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 iFبه روش تاکسونومی عددی که با  به دست آمدهبنابراین شاخص 
  شود:است، به صورت زیر محاسبه می شده دادهنشان 

  

																		0 1   

  
  هایافته

شده، مقادیر بیشتر بر کمتر ارجحیت ی بررسینماگرهادر تمامی 
 در این رو ازداشته و تنها مورد استثنا در این میان نرخ بیکاری بود. 

پذیری محاسبات نهایی از معکوس آن در محاسبه شاخص رقابت
ی نماگرهاشهرهای ایران استفاده شد. بنابراین اقتصادی کالن
و  تانداردشدهاسهای امتیاز های اولیه روشیادشده، داده

پذیری شهری از ُبعد تاکسونومی عددی برای محاسبه شاخص رقابت
  اقتصادی بودند.

ای ی، تمایزات عمدهمورد بررسی نماگرهاشهرهای ایران از ُبعد کالن
 شهرهای قم، مشهد و تبریز). در حالی که کالن۴داشتند (جدول 

این  شمسی تجربه کردند، ۱۳۹۰را در سال  %۱۰های بیکاری نرخ
  شهر شیراز حدود دو برابر بود.میزان برای کالن

ی نماگرهاسرانه اشتغال بخش آموزش عمومی نیز یکی دیگر از 
پذیری شهری است که دامنه تغییرات آن در میان رقابت
رسد و با این دامنه نفر می ۳۰شهرهای ایران به بیش از کالن

رانه اشتغال بخش شهر مشهد تقریبًا دو برابر ستغییرات سرانه کالن
  شهر تهران بود.آموزش در کالن
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در مورد سهم اشتغال بخش صنعت نیز تمایز آمارها، گویای تفاوت 
سهم اشتغال  در حالی کهشهرهای ایران از این حیث بود. کالن

رسید، این رقم در  %۴۲شهر تبریز به بیش از بخش صنعت در کالن
  .بود %۳۰شهر مشهد تقریبًا مورد کالن

  
  ۱۳۹۰شهرهای ایران در سال پذیری کالننماگرهای اقتصادی شاخص رقابت )۴جدول 

  مشهد  قم  شیراز  تهران  تبریز	اهواز	اصفهان  نماگرهای اقتصادی
  ۳/۱۰  ۱۰  ۲۰  ۳/۱۱  ۳/۱۰  ۴/۱۲	۷/۱۳  نرخ بیکاری
	۶/۳۳	۴/۳۴	۸/۳۶	۹/۳۵	۷/۳۷  ۴/۳۳  ۸/۳۸  نرخ مشارکت

	۹/۲۹	۳/۳۹	۳۱	۹/۳۵	۶/۴۲  ۸/۳۴	۹/۳۹	سهم اشتعال بخش صنعت
	۳/۴۵	۴/۵۵	۸/۴۴	۷/۶۲	۴/۳۸  ۵/۴۸	۴/۴۹	سهم اشتغال بخش خدمات

	۶/۶۴	۲/۶۲	۷/۶۲	۳۴	۵۰  ۲/۴۹	۷/۶۱  آموز)نفر دانش ۱۰۰۰سرانه اشتغال بخش آموزش عمومی (به ازای هر 
	۰۳/۱	۶۲/۰	۸۰/۰	۷۱/۰	۱۶/۱  ۷۵/۰	۵۱/۰	های تعاونی فعال به جمعیتسرانه شرکت

	۱۹۴	۱۴۰	۲۱۲	۳۴۷	۲۳۲  ۵۴۷	۱۶۹  نفر کارکن و بیشتر) ۵۰های صنعتی (با سرانه شاغالن کارگاه
	۱۵۱	۱۳۶	۱۳۹	۱۳۰	۱۲۶  ۱۲۵	۱۳۰	وری بخش صنعتبهره

	۰۵/۳	۷۶/۰	۵۸/۲	۱۸/۲۰	۷/۴  ۹۶/۱۴	۷۱/۱۴	سهم فروش محصوالت صنعتی
	۴۳/۶	۱۴/۱	۱۳/۰	۲۹/۲	۴۷/۴  ۱۷/۵ **	۸۱/۳	(میلیون ریال) *سرانه ارزش صادرات

  ۶۰۱/۵۱۱۶۱/۵۶	۸۴۶/۵۶	۸۲۵/۱۱۷	۷۳۷/۵۲  ۸۰۰/۶۴	۸۹۸/۸۶  سرانه محصول ناخالص داخلی (بدون نفت)
  به جز نفت خام*
  هابودن دادهبه دلیل حجم باالی صادرات محصوالت شیمیایی از این بندر و پرت (ره)جز بندر امام خمینی**

  
ی نماگرهاسرانه اشتغال بخش آموزش عمومی نیز یکی دیگر از 

پذیری شهری است که دامنه تغییرات آن در میان رقابت
رسد و با این دامنه نفر می ۳۰شهرهای ایران به بیش از کالن

بخش  شهر مشهد تقریبًا دو برابر سرانه اشتغالتغییرات سرانه کالن
  شهر تهران بود.آموزش در کالن

در مورد سهم اشتغال بخش صنعت نیز تمایز آمارها، گویای تفاوت 
سهم اشتغال  در حالی کهشهرهای ایران از این حیث بود. کالن

 رسید، این رقم در %۴۲شهر تبریز به بیش از بخش صنعت در کالن
  .بود %۳۰شهر مشهد تقریبًا مورد کالن

پذیری شهری شاخص رقابت نظر ازمقام نخست را  شهر تهرانکالن
شهرهای و از ُبعد اقتصادی به خود اختصاص داد. پس از آن کالن

 های بعدی قراری محسوس در جایگاهافاصله بااصفهان و مشهد 
 به عنوان پیشتاز ۱۱/۳). تهران با امتیاز ۵داشتند (جدول 

 ری بوده، درپذیری شهشهرهای ایران از منظر شاخص رقابتکالن
 در -۲۹/۵و  - ۹۸/۱شهرهای قم و شیراز با امتیاز حالی که کالن
  بندی قرار داشتند.انتهای این رده

شهرهای شهر تهران رتبه نخست از ُبعد اقتصادی را بین کالنکالن
پذیری، به روش تاکسونومی عددی به ایران از نظر شاخص رقابت
  ).۶خود اختصاص داد (جدول 

های اول و دوم شهرهای تهران و اصفهان رتبه، کالندر هر دو روش
های انتهایی جدول را به خود شهرهای قم و شیراز رتبهو کالن

شهر تبریز نیز در هر دو روش جایگاه چهارم اند. کالناختصاص داده
شهرهای اهواز و مشهد را داشت و تفاوت نتایج تنها در جایگاه کالن

  ).۶و  ۵های مشاهده شد (جدول
  

  شهرهای ایرانپذیری اقتصادی برای کالنشاخص رقابت )۵جدول 
  امتیاز استانداردشده  شهرکالن
	۱۱/۳  تهران
  ۷۲/۱  اصفهان
	۳۲/۱  مشهد
	۰۹/۱  تبریز
	۰۳/۰  اهواز
	- ۹۸/۱  قم
	- ۲۹/۵  شیراز

  

پذیری اقتصادی به روش تاکسونومی عددی برای شاخص رقابت )۶جدول 
  شهرهای ایرانکالن

  تاکسونومی عددی  شهرکالن
	۷۲/۰  تهران
  ۷۶/۰  اصفهان
	۸۰/۰  اهواز
	۸۴/۰  تبریز
	۸۴/۰  مشهد
	۹۱/۰  قم
	۹۸/۰  شیراز

  
  بحث

 در یشهر یریپذرقابت یگاهجا یبا هدف بررس پژوهش حاضر
صورت گرفت.  یرانا یشهرهاکالن یربا سا یسهشهر تهران و مقاکالن
 یبرا یشترو ب یتنفر جمع میلیونیک دارابودن حداقل  یاسبا مق
نرخ  یکاری،نرخ ب گانه۱۱ ینماگرها یمعرف یزشهر و نکالن یفتعر

بخش صنعت، سهم اشتغال بخش خدمات،  لمشارکت، سهم اشتغا
 یتعاون یهاسرانه شرکت ی،سرانه اشتغال بخش آموزش عموم

نفر کارکن  ۵۰با  یصنعت یهاسرانه شاغالن کارگاه یت،فعال به جمع
 ی،بخش صنعت، سهم فروش محصوالت صنعت یوربهره یشتر،و ب

به عنوان  یسرانه ارزش صادرات و سرانه محصول ناخالص داخل
استفاده از دو  یزو ن یعد اقتصاداز بُ  یشهر یریپذرقابت یارهایمع

پژوهش  ینا یجنتا ی،عدد یاستانداردشده و تاکسونوم یازروش امت
با  یسهو در مقا یریپذعد رقابتشهر تهران از بُ النککه  نشان داد

عد . از بُ داشت نخست قرار یگاهدر جا یرانا یشهرهاکالن یرسا
به  یآت یهامهاجرت یرا برا ینهخود زم یتن جذابیا گزارییاستس
 ینا یزموضوع با توجه به تما ینشهر فراهم نموده و اکالن ینا

  خواهد بود. یکشور رو به فزون یشهرهاکالن یربا سا شهرکالن
پذیری شهری رقابت نهیزم درهای بسیار محدودی در ایران پژوهش

پذیری و با عنوان "رقابتدر پژوهشی  خواجوییوجود دارد. 
پذیری های اقتصاد شهری" کوشید با استفاده از گزارش رقابتمولفه
میالدی جایگاه تهران را نسبت به  ۲۰۰۸در سال  شهرهای دنیاکالن

 برخی از شهرهای دیگر جهان مقایسه و مورد سنجش قرار دهد. در
 در استفاده موردهای ترین شاخصاین پژوهش با معرفی رایج
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های فراملیتی، بازارهای پذیری شهرها یعنی بنگاهرقابت نهیزم
های ارتباط دور، جایگاه شهر تهران مالی، خدمات تولید و زیرساخت

در مقایسه با هشت شهر دیگر جهان شامل نیویورک، توکیو، 
 را بررسی کرد. در و هاواناسنگاپور، آتن، استانبول، دهلی، کراچی 

 پذیری درهای رقابتحیث شاخص این پژوهش که جایگاه تهران از
 نبوده، در حالی که شهر ۳۳۲ای بهتر از شهر دنیا رتبه ۵۰۰مقایسه با 

 نیویورک در ایاالت متحده توانست امتیاز یک را از این حیث کسب
 و در کنار شهر کراچی در ۳۳۲در جایگاه  ۱۸/۰کند. ایران با عدد 
  .][15پاکستان قرار داشت

های ها و چالشو همکاران در پژوهشی با عنوان "فرصت بصیرت
" زوایای متعددی شدنیجهانشهری خوب در عصر حکمروایی کالن

شهرها و به صورت ویژه تهران را را از حکمرانی خوب برای کالن
بررسی کردند. بخشی از این پژوهش نیز به بررسی ارتقای سطح 

 شهرحکمرانی کالنپذیری شهری به عنوان اصول هنجاری رقابت
ها و موانع ها، چالشاست. معرفی فرصت افتهیاختصاصخوب 

 پذیری شهری بخش دیگر این مطالعه بوده و ازارتقای سطح رقابت
 پذیری شهرهای ارتقای سطح رقابتنگاه آنها عوامل زیر فرصت

  :][16دهدتهران را تشکیل می
 %۱۱سهم  وجودا بتولید ناخالص ملی ایران ( %۲۵) برخورداری از ۱

  جمعیت)،
ای و محلی بر ارتقای ) تاکید اسناد کالن توسعه ملی، منطقه۲

  نقش ملی و فراملی،
) برخورداری از جمعیت نخبگان و نیروی کار متخصص (بیش از ۳
  جمعیت واجد تحصیالت عالی کشور)، چهارمکی
تر در مقایسه با های شهری مناسب) برخورداری تهران از زیرساخت۴

  دیگر شهرهای ایران،
) موقعیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تمرکز دوایر و مراکز ۵

  مالی در آن، - خدمات اداری
  ،در تهران) تمرکز مراکز برتر علمی و پژوهشی ایران ۶
  ) برخورداری از نیروی کار متخصص،۷
  )،%۷۸) سهم باالی خدمات از اقتصاد شهر تهران (۸
  مرکز مدیریت صادرات ایران، نیتربزرگن ) جایگاه تهران به عنوا۹
های اقتصادی ها و بنگاهمرکزیت فرماندهی شرکت شدنواقع) ۱۰

  برتر ایران در تهران،
و  یانهخاورمرابطه کشورهای منطقه  جادیا) نقش مهم تهران در ۱۱

  یقا با اقتصاد جهانی،شمال آفر
نقش  ) توجه اسناد پشتیبان طرح جامع جدید تهران به ارتقای۱۲

  ای و فراملی تهران،ملی، منطقه
  ) برخورداری تهران از بیشترین سهم از بودجه عمومی ایران،۱۳
های خصوصی ) ضعف بخش خصوصی در ایران و ضعف سازمان۱۴

  نیرومند در تولید خدمات در سطح مجموعه شهری تهران،
ها و ترین چالشاین در حالی است که عوامل زیر نیز به عنوان مهم

  اند:هشدیمعرفپذیری شهری ع ارتقای سطح رقابتموان
، وجود موانع سیاسی و شدنیجهان) مقاومت در برابر جریان ۱

  المللی به عنوان موانع پیوند با اقتصاد جهانی،های بینتحریم
) ضعف و عدم توسعه بخش خصوصی برای ورود به بازارهای ۲

  فراملی،
شهر  گیریهای الزم برای شکل) فقدان برنامه۳

  فرهنگی تهران،ی/میانفرافرهنگچندفرهنگی/
) نقش محدود نهادهای فعال در حوزه مدیریت شهری در ۴

  وکار،گزاری توسعه اقتصادی و ارتقای محیط کسبسیاست

  گذاری خارجی،بوروکراتیک جذب سرمایه -) وجود موانع سیاسی۵
 های بانکوکار ملی و محلی به استناد گزارش) ضعف محیط کسب۶

  جهانی،
 (APS)) پیوند ضعیف تهران در بخش خدمات تولیدی پیشرفته ۷

  با شبکه شهرهای جهانی،
) فقدان برنامه خلق محیط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ۸

ای و های منطقهگذاریکالبدی برای زندگی و کار و جذب سرمایه
  المللی،بین
  ) وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی،۹
های علم و های مرتبط با مراکز رشد و پارکساخت) ضعف زیر۱۰

  فناوری،
ها در تخصص و تحصیالت ماندگی نیروی انسانی شهرداری) عقب۱۱
کارکنان مرتبط با شهرداری تهران تحصیالت دانشگاهی  ۳۰%(

  دارند)،
در  انیبندانشنوآوری و اقتصاد ی بر توسعه مبن) فقدان برنامه ۱۲
  منطقه تهران، - شهر

 نیز که جدیدترین مطالعه این حوزه در ربیعهو  خواجوییپژوهش 
شود، کوشیده است تا راهبردهایی را برای ایران تلقی می

پذیری شهر تهران تبیین نماید. این پژوهش برای بررسی رقابت
متغیر رشد اقتصادی، تولید  ۹پذیری شهر تهران از جایگاه رقابت

های ، زیرساختناخالص داخلی، هزینه زندگی، کیفیت زندگی
اطالعاتی و اقتصادی شهری، ریسک اقتصادی و امنیت شهری، 

خدمات مالی و ارتباطات وکار، کارآیی محیط کارآیی محیط کسب
پذیری تجاری استفاده کرد. همچنین برای تبیین راهبردهای رقابت

استفاده شد. عالوه بر آن نمونه  SPACEو  SWOTاز دو تکنیک 
شهر از کشورهای در حال توسعه  ۷۰نیز از  ی این پژوهشبررس مورد

 ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۰های بوده و دوره زمانی این مطالعه نیز فاصله سال
میالدی است. این پژوهشگر کوشیده است تا با بررسی شهر تهران 

شهر از کشورهای در حال توسعه نقاط قوت و  ۷۰در مقایسه با 
 شهر پذیریهای رقابتها و تهدیدهای شاخصضعف و فرصت

پژوهشگر با توجه به  تینها درتهران را شناسایی و تبیین نماید. 
بهترین راهبرد شهر تهران در مقایسه با رقبا را  به دست آمدهنتایج 

  .][17راهبردی تدافعی پیشنهاد کرده است
بـا  یسـهشهر تهـران اگرچـه در مقاپژوهش نشان داد کالن ینا یجنتا
از منظــر شــاخص  یمناســب یگــاهجهــان از جا یشــهرهاکــالن یرســا
 ینامـــا همچنـــان در بـــ یســـت،برخـــوردار ن یشـــهر یریپـــذرقابت
شـاخص را بـه خـود اختصـاص  ینرتبه نخست ا یرانا یشهرهاکالن

 یهـامهاجرت یرا بـرا ینـهخـود زم یتجـذاب ینا ینداده است. بنابرا
 یـثاسـاس و از ح یـنکالنشهر فراهم خواهد نمـود. بـر ا ینبه ا یآت
 یرشـهر بـا سـاکـالن یـنا یاساسـ یزبا توجه به تمـاو  گزارییاستس

شـود تـا یمـ یشـنهادپ یری،پـذرقابـت یـثکشـور از ح یشهرهاکالن
 در یـژهوو بـه یریپـذاز منظـر رقابـت یتوسعه شهر یهایریگجهت
شـود.  یطراحـ یـیدر بلندمدت به سـمت همگرا کشور یشهرهاکالن
 یگـاهرصـدنمودن جا منظوربـه یشهر یریپذرقابت یشمرکز پا یجادا

بـا تجـارب موجـود  یژهوشهرها و روند تحوالت آن و به یریپذرقابت
  پژوهش است.  ینا یشنهادهایپ یگراز د یجهان

  

مواجه بوده و عدم  یاساس یهایتر با محدودضپژوهش حا انجام
 از یریپذسنجش رقابت یجامع برا ییهابه داده یابیدست
 یجادانتظار بر آن است تا با اها است. یتمحدود ینا ینترعمده
اطالعات  ینبه چن یابیدست ینهزم یشهر یریپذرقابت یشمرکز پا
  کشور فراهم شود. شهرهایکالن یژهوهشهرها و ب یدر تمام یجامع
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   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                             فضا یاسیآمايش سنامه صلف

  گیرینتیجه
 شهرهای جهان از جایگاهتهران اگرچه در مقایسه با سایر کالن

برخوردار نیست اما پذیری شهری مناسبی از منظر شاخص رقابت
 شهرهای ایران رتبه نخست این شاخص را به خودبین کالن

  اختصاص داده است.
  

 یو همراه یشیاندیکپژوهش مرهون ن ینانجام ا تشکر و قدردانی:
است.  یاوریکاظم و دکتر  یزدی یپاپل ینمحمدحسدکتر  یمانهصم

 ینا هخود را ب یرمراتب تقد ینتریمانهمقاله صم یننگارندگان ا
  .یندنمایم یشکشپ یزانعز

  نشده است. یانب یسندگاننو یاز سو یمورد تاییدیه اخالقی:
  موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است. تعارض منافع:

(نویسنده اول)، نگارنده  پورمحمدعلی فیضسهم نویسندگان: 
شناس/پژوهشگر اصلی/تحلیلگر آماری/نگارنده بحث مقدمه/روش

)؛ %٢٠(نویسنده دوم)، پژوهشگر کمکی ( فریبیمجمحسن )؛ %٧٠(
  )%١٠(نویسنده سوم)، پژوهشگر کمکی ( شاهیزادهیمهدمینا 

این پژوهش تحت حمایت مالی سازمان و نهاد خاصی  منابع مالی:
  نبوده است.
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