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 دهيچك

در مورد خدمات انجام شده  ياديز قاتيآن است. اگر چه تحق يخدمات شهر تيموفق ،يشهر هر تيموفق شاخص

كشور وجود دارد. در مورد  كيدر يدرخدمات شهر ژهيبه و ،يبا توجه به خدمات منطقه ا يشكاف عمده اولي است، 

وجود دارد. در واكنش  يمنطقه ا شدآن بر ر ريو تاث يدرباره عوامل موثر بر خدمات شهر يكم قاتيتحق ،يخدمات شهر

 2011 حاضر از سال در برنامه دوازدهم و پنج ساله يو اقتصاد منطقه ا يتوسعه خدمات شهر دولت قصد دارد ن،يبه ا

تقاضا،  جنبه هاي از يعوامل موثر بر رشد خدمات شهر يمقاله بررس نيا يهدف اصل نيكند. بنابرا عيرا تسر 2015تا 

مطالعه عوامل موثر بر  ره،يچندمتغ ونيرگرس ليو تحل هي. با استفاده از تجزاست ييفضا تراكمو  يانسازم طيعرضه، مح

 ريكار، سا ميتقس ،ينيمدل نشان داد كه به جز شهرنش نيقرار داده است. ا يمورد بررسرا  نيدر چ يرشد خدمات شهر

 كمك كرده اند. نيدر چ يمستقل، به طور مثبت به رشد خدمات شهر يرهايمتغ

  رشد خدمات رگذار؛يعوامل تاث ؛يخدمات شهر :كليدواژگان
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 مقدمه. 1

را به دست آورده است. در روند رو به رشد،  يقابل توجه ياقتصاد يدستاوردها ني، چآزاد شدگيزمان اصالحات و  از

از نشانه  يكيتر شده است.  قيشده و عم نهيبه جيآن به تدر يكرده است و ساختار صنعت رييتغ زيآن ن يساختار اقتصاد

توسعه  جياست كه نقش آنها در ترو افتهي ارتقا اريبساست كه  آن اقتصاد نيخدمات در چ تيوضع بهبود مهم يها

، 2009). در سال 2004، جيخدمات است (توسعه  يحامل اصل ،تي). شهر2003در حال رشد است (چنگ،  ياقتصاد

شد. (منبع داده: سالنامه  جاديا يجمهور استيشهر در سطح ر 285توسط  نيدرصد از خدمات ارزش افزوده در چ 71

 ادر دوره پس نيداده اند. در حال حاضر، چ ليشكرا ت يخدمات يساختار صنعت كي). اكثر شهرها 2010 ن،يچ يآمار

 ييها استيبگذارد، س رو شيو پنج ساله را پ ازدهمياز آنكه برنامه توسعه  شيپ نيدولت چو وارد شده است،  يصنعت

بر  گريبار د ني، دولت چ2011سال  ملي يكنگره  نيازدهمي . دره استبه وجود آورد يارتقاء روند شهرساز يرا برا

 نمادكرد.  دي) تاك2015تا  2011دوازدهم ( يساله  در برنامه پنج يو اقتصاد شهر يخدمات شهر يتكرار توسعه تعامل

 ينقش مهم يسطح خدمات متمركز بر دانش. خدمات شهر ژهياست ، به و يخدمات شهرتوسعه سطح  ،يشهر تيموفق

تر،  نييپا يساختار داخل ،يناخالص داخل دياز تول ياما مشكالت ناش ند،كن يم ءفايا نياقتصاد چ عيو سر داريدر رشد پا

گسترش شكاف منطقه  ژه،يبه و. ايجاد كرده اند يدر رشد خدمات شهر ي، مقاومت عمده ااي آشكار منطقه يتفاوت ها

 يمورد، بررس نيدر ا است.ي منطقه ا يدر اقتصادها ينابرابر شيافزا نيآن و همچن داريدرخدمات، مستلزم توسعه پا يا

  دارد. يرشد منطقه ا نيكل كشور و همچن يبرا يعمل تياهم يعوامل موثر بر رشد خدمات شهر

  

 يقاتيتحق يها فرضيه. توسعه 2

 ميخدمات تقس ييفضا تراكمو  يسازمان طيآنها را به تقاضا، عرضه، مح ،يتوجه به عوامل موثر بر رشد خدمات شهر با

 كنند. يم

 يو رشد خدمات شهر عوامل تقاضا -1-2

درآمد سرانه بر خدمات  رياست. تأث يخدمات مصرف يتقاضا برا ريتأث يعامل اصل سازي شهريسرانه و سطح  درآمد

 هياز نظر)  Maslowمزلو (و سلسله مراتب ) Engelانگل (تنها در خدمات مصرف كننده موثر است. طبق قانون 

براي رفع  شهيهم ن،ييسطح پا شان دريازهاين ساختن مرتفع. مردم پس از هستند يسلسله مراتب يانسان يازهاين ،يازمندين

 كيتواند  يمتمركز م تيرا به ارمغان آورده است. جمع تيجمع تراكم يني. شهرنشدارند يم گام برسطح باال  يازهاين

 خدمات است. يبقا يالزم برا طيشرا جاديا جهيكند، در نت جاديخدمات ا يبزرگ متقابل برا يتقاضا

به  ثانويه عيبا صنا يشهر منطقه هستند. كنندهديرشد خدمات تول يتقاضا يكار عوامل اصل ميو تقس يساز يسطح صنعت

معامله  يها نهيدر هز ييصرفه جو به ارمغان آوردنورود،  جهت يخدمات يشركت هابراي جذب  افتهيتوسعه خوبي 

 يم ريخدمات به دو روش تاث رشدكار بر  ي سازيو تخصص مي. تقسسهولت داردكسب و كار  يفرصت ها شيو افزا

 ميدهد. بخش تقس شيكار را افزا ييتواند كارا يدرون خدمات م ايو  عيصنا گريو د سيسرو نيكار ب ميگذارد: اوال تقس

 ليكند و به بخش خدمات مستقل تبد يبخش ها جدا م اي عيصنا ريبخش ها را از سا اي عياز صنا يتعداد يكار اجتماع

 كه: مي شود دين ترتيب فرضشود. ب يم

 ارتباط مثبت وجود دارد. يعوامل تقاضا و رشد خدمات شهر ني: ب1 هيفرض

 وجود دارد. يدرآمد قابل مصرف سرانه و رشد خدمات شهر نيب ي: رابطه مثبت1-1 هيفرض
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 رابطه مثبت وجود دارد. يو رشد خدمات شهر ينيسطح شهرنش ني: ب2-1 هيفرض

 رابطه مثبت وجود دارد. يشدن و رشد خدمات شهر يصنعت ني: ب3-1 هيفرض

 رابطه مثبت وجود دارد. يكار و رشد خدمات شهر ميتقس ني: ب4-1 هيفرض

 يعوامل عرضه و رشد خدمات شهر -2-2

 يدر رشد اقتصاد فني شرفتيبر تجمع فاكتور و پ ديتأكداراي گرا و  عرضهكه  كيكالسنئو ديتوجه به اقتصاد جد با

 هياز سرما يشتريآن ارتباط دارد. سهم ب يبا خروج ميكار در خدمات به طور مستق يرويو ن يكيزيف هيسرما زانياست، م

كه بر  يرشد درون هينظرطبق  ن،ي. عالوه بر ااست ديمف ج رشد خدماتيترو يبراو كار در خدمات،  يرويو ن يكيزيف

 شرفتيپ براي منبع مهم كيبه  ليتبد يانسان هيدارد، سرما ديتأك يخارج راتيو تأث يانسان هينقش انباشت سرما

كه ساختار  افتندي] در5[ ي] و چنر6[ شريمانند كالرك و ف يشده است. اقتصاددانان سازمان يو رشد اقتصاد يكيتكنولوژ

 خواهد بود؛اين گونه  هيبر رشد است. سپس، فرض رگذاريتأث ياصل يروين يصنعت اي يداقتصا

 ارتباط مثبت وجود دارد. يعوامل عرضه و رشد خدمات شهر ني: ب2 هيفرض

 رابطه مثبت وجود دارد. يو رشد خدمات شهر يكيزيف هيورود سرما ني: ب1-2 هيفرض

 وجود دارد. يو رشد خدمات شهر يانسان هيسرما نيمثبت ب اي : رابطه2-2 هيفرض

 رابطه مثبت وجود دارد. يكار و رشد خدمات شهر يرويورود ن ني: ب3-2 هيفرض

 ارتباط مثبت وجود دارد. يكننده و رشد خدمات شهر ديعوامل تول يكربنديساختار پ ني: ب4-2 هيفرض

 يو رشد خدمات شهر يسازمان ستيز طيمح -3-2

از  يسطح باالتر ،يدر اقتصاد محل بازار در توسعه صنعت خدمات دارد. درجه باالتر يعمده ا ريتاث ييبازار گرا مرتبه

طرفدار رقابت  يكند كه به ساز و كارها يرا مختل م يانحصار اقتصاد دولت يدولت ريتوسعه آن است. توسعه اقتصاد غ

خدمات در  ي]. سطح باال1دارد [ يبر رشد اقتصاد يمثبت ريتاث ياقتصادفضاي و باز بودن  ياسيس يكند. آزاد يكمك م

رقابت  ريتاث ،يخارج ميمستق يگذار هيسرما شيافزا ،يگسترده بازار، علم و تكنولوژ راتيتاث قيرشد خود را از طر نيچ

 :شده است انيب ريز هيدهد. فرض يم شيافزا يو نوآور

 ارتباط مثبت وجود دارد. يمطلوب و رشد خدمات شهر يسازمان طيمح ني: ب3 هيفرض

 ارتباط مثبت وجود دارد؛ يو رشد خدمات شهر محور بازار ياقتصاد سطح ني: ب1-3 هيفرض

 رابطه مثبت وجود دارد؛ يخدمات و رشد خدمات شهر فضاي سطح باز بودن ني: ب2-3 هيفرض

 يخدمات و رشد خدمات شهر يفضاي تراكم -4-2

 ييكه كارا بود خواهد متراكمي هايمنبع اقتصاد ،ياقتصاد يها تيفعال ييفضا تراكم د،يجد يايتوجه به اقتصاد جغراف با

 يرشد اقتصاديع در سرباعث ت جهيدهد و در نت يم ارتقارا  همگاني مصرف كنندگان صنايعدهد،  يم شيرا افزا ديتول

 :بيترت ني. بدگردد يم

 رابطه مثبت وجود دارد. يخدمات و رشد خدمات شهر ييفضا تراكم ني: ب4 هيفرض

 چندگانه ونيرگرس ليو تحل هي. تجز3

 ها داده -1-3
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 وان،يتبت، هنگ كنگ، ماكائو و تا يبه جز شهرها ن،ياستان چ 30را از  سطوح اداري و رياستي داراي يمقاله شهرها نيا

داده ها  يمنابع اصل ن،ياست. بنابرا ياسناد آمار رسم ليو تحل هيداده ها، تجز يجمع آور يانتخاب كرد. روش اصل

 است. نيچ يو سالنامه شهر نيچ ياز سال مربوط به سالنامه آمار ها هستند و منبع داده هياطالعات ثانو

 باشد. يم " نيچ يخارج و اقتصاد سالنامه تجارت"از سال مربوط به  يخارج ميمستق يگذار هيسرما يداده ها

 رهايمتغ -2-3

 يرهايبه عنوان متغ يعوامل موثر و رشد خدمات شهر نيروابط ب يبررس ياستاندارد برا ونيمطالعه روش رگرس نيا در

چندگانه، با در نظر گرفتن عرضه،  ونيمطالعه با استفاده از روش رگرس نيا ن،يمستقل مورد توجه قرار گرفته است. بنابرا

مورد استفاده قرار  4تا  1 يها هيآزمون فرض يجامع برا ليو تحل هيتجز يخدمات، برا ييفضا تراكمو  يسازمان طيمح

  )1( است: بدين شرح چندگانه ونيرو معادله رگرس ني. از ارديگ يم

  
  ؛با مقدار ثابت تعداد :α0كه در آن 

 i  شهر :i ؛است  

 βk: مستقل؛ يرهايمتغ يجزئ ونيرگرس بيضرا  

 sεi: ؛ياختالل تصادف  

 URBS =  است؛ يخدمات شهر يخروج مقداركه  ،يخدمات شهر رشدسطح  

 PI = است؛ تيبر جمع ميدرآمد قابل مصرف سرانه كه مجموع درآمد قابل تقس  

 URBAN = است؛ يشهر تيبه كل جمع يكشاورز ريغ تيكه نسبت جمع ،سازي يسطح شهر  

 IND = است؛ هيثانو عيصنا يخروج مقداركه  ،يساز يسطح صنعت  

 DIS = است؛ يصنعت داتيبه كل تول يكار، كه نسبت ارزش افزوده صنعت ميتقس زانيم  

 SK = ثابت در خدمات است؛ هيسرمابا  يگذار هيسرما كه ،يدر خدمات شهر يكيزيف هيسرما  

 SL =  شود؛ يم يرياندازه گ يكه توسط كاركنان خدمات شهر ،يشهركار در خدمات  

 HUM = هر ده هزار نفر است؛ يبه ازا يدانشگاه انيكه تعداد دانشجو ،يانسان هيسرما  

 SFP = به تعداد كاركنان در بخش خدمات  يدر خدمات، كه نسبت ارزش افزوده خدمات شهر ديساختار عوامل تول

  است؛

 FDI =  است؛ يشهر يخارج ميمستق يگذار هيسرما كه ،يشهرفضاي سطح باز بودن  

 MARK = است؛ يناخالص داخل ديبه تول يدولت ريغ داتيكه نسبت ارزش تول ،يشهر ياقتصاد ي وسطح بازار  

 USLQ = مستقل  ريمتغ ياست. همانطور كه برا يكه شاخص خدمات مكان شهر ،يسطح تمركز خدمات شهرFDI 

. خواهد شد ليتبد (پول چين) بيني، به ارزش رنم2011سال  رزنرخ ا نيانگي، در ابتدا، با استفاده از مانجام مي شود

 متي، آنها به مقدار محاسبه شده توسط شاخص ثابت قURBS ،IND ،FDI ،SK ،PI يرهايمتغ يهمانطور كه برا

 واريانسيناهمحذف  يمطلق را برا ريبا مقاد ييرهايمتغ يعيطب تميشده است. سپس لگار ليتبد 1978مصرف كننده 

 .ديكنانتخاب 
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 ونيفرض رگرس شيپ جينتا -3-3

 بودن يخط -1-3-3

 ياز نمودار پراكندگ ،شده است شنهادي) پ2003( ديو است كوكس همانطور كه توسطبودن  يخط هيفرض يبررس براي

به شده وجود نداشته باشد،  ينيب شيپ ريو مقاد باقي مانده ها نيبمحرزي رابطه هيچ مانده استفاده شده است. اگر  يباق

باقي مانده در برابر  )ZPREDشده استاندارد شده ( ينيب شيپ ريمقاد ميشود. با ترس پرداخته ديبودن با يفرض خط

نشان داده شده  1درشكل  گيپراكند ينمودارها قيبودن ازطر يخط شيآزما جهي، نت)ZRESIDاستاندارد شده ( هاي

  دهد. ينشان نمراي باقي مانده ها را ب يرخطيغ ياز الگو يشواهد چياست، كه ه

 
 )هنجارى به( نرمال بودن -2-3-3

 ستوگراميوه p-pبودن عبارات خطا با هردو عالمت معمول  يعاد رد،يقرارگ يمورد بررس ديكه با يفرض بعد

  است.باقي مانده ها مجدد عيتوز )نمودارستونى(

 
مشخص  عيتوز كيبا  رهايمتغ عيتوز ايآ نكهيا نييتع يبرا )P-P plot( باقي مانده ها (يا تراكمي) انباشتىاحتمال  ترسيم

 ديها با دگيشوند، پراكن عياستاندارد شده به طور معمول توز مانده هايباقي شود. اگر  ينه، استفاده م ايمطابقت دارد 

 ها مانده يباق يها پراكندگيدهد كه  يمنشان  2. شكل رنديقرار بگ نزديك به آن بسيار اينرمال و  عيخط توز يرو

 مانده است. ينرمال باق عينشان دهنده توز كه اين افتند ينرمال م عيخط توز بر روي مايمستق اساسا
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 يكساني پراكندگي -3-3-3

اگر ند. ريمورد استفاده قرار گيكساني پراكندگي  هيفرض آزمودن يتواند برا يم همچنينمانده  يباق گيپراكند ينمودارها

مورد  زينيكساني پراكندگي  هيفرض ديوجود نداشته باشد، با يدار يشده رابطه معن ينيب شيپ مقاديرو  باقي مانده ها نيب

 1شده، همانطور كه در شكل  ينيب شيپ ريشده نسبت به مقاد ارداستاند ريمقاد ميمطالعه، با ترس نيشود. در ا توجه واقع

 ن،يشده وجود ندارد. بنابرا ينيب شيپ ريو مقاد باقي مانده ها نيب يارتباط چينشان داده شده است، محقق متوجه شد كه ه

  شود. بررسيمطالعه  نيدر ا ديبااكندگي يكساني پر هيد كه فرضنده ينشان م جينتا

 )مستقل متغيرهاى بين( همخطي چندگانه -4-3-3

مستقل وجود داشته باشد،  ريچند متغ ايدو  نيب همخطي چندگانهاگر  رايمهم است، ز همخطي چندگانه بررسي آزمون

 VIFمستقل با استفاده از  يرهايمتغ نيب همخطي چندگانهمطالعه،  نيچندگانه را بدتر كند. در ا ونيرگرس جيتواند نتا يم

  .ستنشان داده شده ا 1قرار گرفته است كه در جدول  يمورد بررس

 
بين تمام متغيرهاي مستقل وجود ندارد، زيرا مقادير تحمل بيش  همخطي چندگانهنشان مي دهد كه  1نتيجه در جدول 

ندارد  همخطي چندگانهمي باشد. نتيجه نشان مي دهد كه مطالعه حاضر هيچ مشكلي با  10كمتر از  VIF مقدارو  10از 

 .مي دهدرا  ونيرگرس بياستاندارد ضرا ريو اين اجازه تفس

 مدل OLS . برآورد4

 يمعن نيمراجعه شود) كه به ا 2است (به جدول  0,967 يليتحل ونيرگرسمدل مرحله اول  يبرا R² مقدارمدل،  نيدر ا

 نيچندگانه استاندارد همچن ونيدهند. رگرس يم نشانرا  يرشد خدمات شهر انسيدرصد از وار 97است كه عوامل موثر 

دهد كه مدل كامال  يبود كه نشان م 0,966مدل  نيشده در ا ليتعد R²كند. مقدار  يشده را فراهم م ميتنظ R²مقدار 

نشان ميدهد كه فرضيه صفر  3استفاده شد. نتيجه در جدول  جينتا يآمار تياهم يابيارز يبرا ANOVAمناسب است. 

  ).p = .000رد ميشود، زيرا مدل اين مطالعه از لحاظ آماري معني دار است (در  0در جمعيت برابر با  Rاين است كه 
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 جيرا اني، بp <.001و  F = 757.737دار است، با  يمعن ياز لحاظ آمار R²شود،  يم دهيد 4همانطور كه در جدول 

 يشوند كه از صفر به طور قابل توجه يم شيآزما نيهمچن ونيرگرس بي)؛ ضرا2است: ( ريبه شرح ز ونيمعادله رگرس

)، يانسان هيسرما(  HUMكار)،  ميتقس(  DIS يرهايد كه به جز متغنده ينشان م 4در جدول  جيمتفاوت هستند. نتا

URBAN  )يكنند. ساختار داخل يكمك م نيدر چ يخدمات شهر شيمستقل به افزا يرهايمتغ ري)، ساينيشهرنش 

 زين گريد يرهايمستقل دارد. متغ يرهايمتغ انيدر م نيدر چ يسهم را در رشد خدمات شهر نيشتريب )SFPخدمات (

، كار در )IND( يكمك كردند: سطح صنعت ينزول بيدر ترت يبه رشد خدمات شهر بتو مث يبه طور قابل توجه

(  يدر خدمات شهر يكيزيف هيسرمابا  يگذار هي، سرما)USLQ( يخدمات شهر ييفضا تراكم، )SL( يخدمات شهر

SK(سرانهدرآمد  زاني، م )PI(ياقتصاد فضاي ، سطح باز بودن )FDI(ي، سطح بازار اقتصاد )MARK.( 5 دولج 

  كند. يرا خالصه م 4-1 هيمربوط به فرض يقاتيتحق يها افتهيحاصل از  جينتا
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 يريگ جهي. نت5

چندگانه  ونيرگرس ليرا با تحل يرشد خدمات شهر در رگذاريعوامل تأث نيمربوط به رابطه ب يها هيمقاله فرض نيا

 نيشتريب )SFP( يكننده در خدمات شهر ديعوامل تول يداخل يكربنديرسد ساختار پ يكرده است. به نظر م يبررس

 ي، كار در خدمات شهر)IND( ياز: سطح صنعت دعبارتن گريد يرهايدارد. متغ نيدر چ يسهم را در رشد خدمات شهر

)SL( ،يخدمات شهر ييفضا تراكم )USLQ(يدر خدمات شهر يكيزيف يگذار هي، سرما )SK( سطح درآمد سرانه ،

)PI( ، ياقتصاد فضاي باز بودنسطح )FDI(ي، سطح بازار اقتصاد )MARK( و مثبت به رشد  يبه طور قابل توجه زين

 هي، سرما)DISكار ( مي، تقس)URBAN( ينيشهرنش نيب يرابطه معنادار چيه قي. اما تحقندكمك كرد يخدمات شهر

 نكرده است. دايپ ي) و رشد خدمات شهرHum( يدر خدمات شهر يانسان

 ها . سپاسگزاري6

، پروفسور دكتر عبدالرزاق بن خود يراهنما استادرا به  خود يقدردان مراتب نيتر قيخواهم عم يمقاله، م نيا ليتكم در

 ياديبود، ابراز كنم. او به من كمك ز شكيبا ارينامه ام بس انيپا يمن از ابتدا تيو حما ييكه در مراحل راهنما ك،يچ

 شنهاداتيها، نظرات و پ نشيها، ب دهيو به من ا مكن تيدرست هدا ريرا به سمت مس خود يها دهيكرد تا تفكر و ا

 ارائه كرد.، مكه با آن روبرو شده ا يتجرب يها ينيب شيشناخت پ يرا برا يارزشمند
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ABSTRACT 

 The indicator of urban success is the success of its urban 

services. Although much research on services have been 

made, there is major gap with regard to the regional 

services, especially on urban services within a country. As 

for urban services, there are few research on factors 

influencing urban services and its effect on regional 

growth. In reaction to this, the government intend to 

accelerate the development of urban services and regional 

economy in the present Twelfth Five-Year Plan 2011-

2015.Thus, the main purpose of this paper is to investigate 

the factors that influence urban services growth from 

demand , supply, institutional environment and spatial 

agglomeration side. By using cross-section multiple 

regression analysis, the study examine the factors 

influencing urban services growth in China .The model 

indicated  that except for urbanization, division of labor , 

other  independent variables have contributed positively 

towards urban services growth in China . 

  

Keywords: Urban Services; Influencing Factors; Services 

Growth 


