فصل اول

مفهوم شهر دانایی
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شهر دانایی از مفاهیم خلق شدهی هزارهی جدید
اســـت .هر چند نشـــانههایی از مفهوم شـــهر دانایی را

هنگامهی پیش پارادایمی خود است (.)۲
در دههی گذشــته ،یک تکامل پرشتاب در مفهوم
۲

و

میتوان تا یک دههی پیش نیز جستجو کرد ،اما این از

”شــــهــر دانــایــی“ از واژهی تــکــنــوپــولــی ـ

پگاه سدهی بیست و یکم است که شهرهایی از گوشه و

ایدئوپولی  ۱به سـوی ”شهر دیجیتالی و هوشمند“ را

کنار جهان ،به سوی مفهوم توسعهی دانایی محور میل

شــاهد بوده ایم .این سیر مفهومی شامل شکلگیری به

نمودند .از آنجا که ســاختار مفهومی شــهر دانایی هنوز

سوی توسعهای زنده ،پرخروش و پایدار بوده است.

در هنگامههای نخســـتین شـــکلگیری خود اســـت،

به زبان دیگر ،مفهوم شهر دانایی برآمده از مکموریت

نمیتوان به مفهومی همســان در عرصــهی این ادبیات

اســـتراتژیکی اســـت که پرتوان در فربه کردن خالقیت،

دســـت یافت؛ بنابراین در چارچوب مفاهیم توســـعه و

نوآوری و دانش ،در زمینـهای از اقتصـــاد و جامعهی در

ارزیابی ســاختار شــهر دانایی ،یک دیدگاه یکپارچه که

حـال رشـــد دانایی محور ،جوالن میدهد .از این زاویه،

نیـازمنـدیهـا و پارامترهای توســـعهای این مفهوم را

شـهر دانایی را میتوان یک شهر یکپارچه انگاشت که از

تصــویر نماید ،هنوز به دســت نیامده اســت .از این رو،

دیـدگـاه فیزیکی و نهادی ،عملکردهای پارکهای علم و

گســـتـاخی نخواهد بود که بر اســـاس ادبیات توماس

فناوری را در عملکردهای شـــهری ترکیب مینماید .در

کوهن ،بیــان کنیم کــه مفهوم شـــهر دانــایی در گــذر

حقیقـت ،شـــهر دانـایی یـک پارادایم خوشـــایند برای
Technopolis
Ideopolis
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تصویر  : ۲مفهوم شهر دانایی

شهرهای پایدار آینده را ارائه میدهد (.)۱

بر اســــاس یــک گزارش فنی کــه از پروژهای

شـــهر دانایی نقش بیهمتایی را در خلق دانایی،

پژوهشـی ۲فراهم آمده است ،شهر دانایی واژهای پرمعنا

رشـد و توسعهی اقتصادی ایفا میکند .از این رو ،شهر

جهت به تصــویر کشیدن اقتصاد منطقهای است که در

دانـایی همچون شـــهری کـه هـدفمنـدانه به گونهای

پناه صادراتِ با ارزش انبوه ) (high valueکه بر پایهی

طراحی گردیـده اســـت کـه بـه پرورش و فربه نمودن

پژوهش ،فناوری و قدرت مغزی خلق گردیده است ،به

دانایی میپردازد ،توصیف شده است (.)۴

پیشرانده می شــود و برخالف دیگر شهرهای با اقتصاد
SGS Economics, 2002

1

پیشرفته ،شهرهای دانایی ،به شکل چشمگیری ،بخش

مفهوم شـــهر دانـایی را تـا درجاتی با مفاهیم در حال

عظیمی از درآمـد جـامعـه ۲را بـه ســـرمایه گذاری بر

توســعهای مانند خوشههای دانایی محور ،۱ایدئوپولی

آموزش ،تربیت و پژوهش اختصاص میدهند (.)۳

یا تکنوپولی

جایگزین کرد (.)۱

از آنجـا که شـــهر دانایی نقش پایهای را در خلق

از ســویی دیگر ،شــهر دانایی ،همچون گســترهای

دانایی ،رشــد اقتصادی و توسعه بازی میکند ،میتوان

چتر مانند ،برای توصــیف جغرافیایی که بر خلق دانایی

9

تصویر  : ۱خلق شغل در بخشهای پرشدت دانایی در طی سالهای  ۲۳۳4-۱۰۰۶در اروپا (انگلستان)؛
همانگونه که هویداسـت اشـتغال در بخش سالمت و آموزش با رشد به ترتیب  ۱4تا  ۴۰درصد ،مجموعاً باالترین رشد را در صنایع پرشدت
دانایی به خود اختصاص دادهاند.
Gross Domestic Product - GDP
Knowledge-Based Clusters

1
2

تکیه نموده اســت ،قلمداد میشــود و میتواند زونهای

در حقیقت ،بسیاری از شاخصهای شهر دانایی را

دانـایی همانند داالنهای دانایی ،۲دهکدهی دانایی ۱و

میتوان در ویژگیهای یک شــهر توسعه یافتهی مدرن

مناطق دانایی ۴را پوشش دهد (.)۱

نیز یافت .اما پارهای از این شاخصها از ویژگیهای آن

هــمچنین ،شـــهر دانــایی را همچون شـــهری

چیزی اســت که ”شــهر دانایی“ مینامیم .از این منظر،

انگاشتهاند که با خلق مداوم دانایی ،به اشتراک گذاری

این شاخصها را در دو بخش ،یکی وابسته به یک شهر

دانایی ،ارزشـــیابی دانایی ،بازنگری و به روزآمد نمودن

به خوبی توسعه یافتهی مدرن و دیگری مربوط به شهر

دانایی ،توسعهی دانایی محور را جستجو مینماید.

دانایی ،به توصیف زیر آورده شدهاند:

برای نیل به این هدف ،نیاز به گفتمان مداوم میان
11

شــهروندان و نیز میان آنها و دیگر شهروندان شهرهای

الف /هر شهر به خوبی توسعه یافتهی مدرن

دیگر احساس میشود .فرهنگ به اشتراک گذاری دانایی

 کیفیت باالی زندگی

شهروندان و نیز طراحی مناسب شهر ،شبکههای  ICTو

 فراهم آوردن دســترسی مؤثر ،قابل اعتماد و رقابت

زیرســـاختهای مورد نیاز این گفتمان ،از پیش نیازهای

پذیر به زیرســاختهای حمل و نقل فردی ،کاالیی

ظهور این گفتمان هستند (.)۶

و اطالعاتی

در طرح راهبردی بخش فرهنگی بــارســـلونــا،
میتوانیم به شـــاخصهایی برای نامیدن شـــهری زیر
عنوان شهر دانایی دست یابیم .این طرح راهبردی برای
بنیاد فرهنگی بارسلونا ،با مشارکت بیش از  ۴۱۰نفر از
گسترههای گوناگون فرهنگ ،تدوین گردید (.)۷

 یک طراحی شـــهری و معماریای که فناوریهای
نوین را پیوند میدهد.
 راهبردی بنیــادین در زمینــهی آموزش کــه تمــام
تسهیالت و خدمات را مد نظر قرار میدهد.
 اقتصـاد با تودهی بحرانی ۳که تخصص گرایی رقابتی
1

Knowledge Corridors
Knowledge Village
3
Knowledge Regions
4
Critical Mass
2

را در عرصهی جهانی مورد حمایت قرار میدهد.
 شـــبکـههـای پر نفوذ تجاری که جذب ســـرمایه
مینمایند.

ارتباطات چهره به چهره را میپرورانند.
بر اســاس این یافتهها ،چنین میتوان دریافت که
مفهوم شـــهر دانایی به صـــورت ویژه ،جدید و بســـیار

 دســـترســـی به بازار و هوشـــیاری و به زبان دیگر

گسـترده اسـت .این یافتهها ممکن است به پارهای و یا

ظرفیـت بـاال جهـت ارتبـاطـات تجاری نیرومند و

تمام منظرهای حیات اجتماعی ،اقتصـــادی و فرهنگی

پایدار با دیگر بازارها

یک شهر بنگرند .این تعاریف شهر دانایی ،از منظرهای

 فرهنگ کسـب و کاری که مشارکتی و رقابت پذیر
است.

گونـاگون به این مفهوم میپردازند .همگی این تعاریف
بسـیار وابسـته به آن هستند که این چنین شهری چه

 خدمات عمومی خالقانه و پاسخگو

اهداف راهبردی را پی میجویند .از این رو ،هر تالشــی

 یـک جـامعـهی همه گیر و وجود یک فرهنگ باز،

برای ارائـهی تعریف این مفهوم میبـایســـت با نگاه به

تحمل پذیر و وابسته به شایسته ساالری

اهداف راهبردی ترسیم شود (.)4
طی سـالهای گذشـته ،مفهوم شهر دانایی ،توجه
ســـازمـانهای جهانی ،مدیریتهای شـــهری ،جوامع

ب /شهر دانایی

 فراهم آوردن امکان دســترسی به تمام فناوریهای
ارتباطی نوین برای همهی شهروندان

پژوهشـــی و کارگزاران را به خود جلب نموده اســـت.
ســـازمـانهـای جهانی برجســـته مانند بانک جهانی،

 تعالی پژوهشی که سکویی را برای کاالها و خدمات

اتحادیهی اروپا ،سـازمان ملل متحد و سازمان همکاری
اقتصـــادی و توســـعـه ۲چـارچوبهـای مدیریت را از

دانایی محور نوین فراهم میآورد.
 توانـایی تولیـد ،جذب و نگهداشـــت شـــهروندان
پرمهارت در همهی دامنههای گوناگون

برنـامـههـای راهبردی خود کـه به توســـعهی جهانی
میپردازنـد ،ســـاختـار بندی نمودهاند .این راهبرد ،به

 وجود مراکز مدنی که تنوع را پذیرا بوده و امکانات

صورت آشکار ،به پیوند میان مدیریت دانایی و توسعهی

Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD

1
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سازی ،اقتصاد دانایی و جامعهی دانایی ،مدیریت
شـــهری را برای اســـتخراج این راهبردها جهت
حرکت به ســوی شـهرهای دانایی ،مورد تشویق
قرار میدهند (.)۱
فزونی و شـــدت دانــایی در یــک شـــهر
می تواند در فهم شهر دانایی مؤثر افتد .در ابتدا
یک شــهر دانایی میبایســت از فزونی و اثبات
پویـایی خلق دانایی خود درخشـــش یابد .در
فراتر از حجم محض دانایی تولید شده ،ظرفیت

12

یک شـــهر در انتقال پرشـــتاب آن ســـرمایهی
دانـایی بـه محصـــوالت ،فراینـدهـا و خدمات
نوآورانه است که برجستگی یک شهر دانایی را
در برابر شــهر مدرن ،در یک اقتصــاد پیشــرفته
نشان میدهد.
از این منظر ،سه جزء اصلی است که فزونی
و شـــدت دانـایی را در یـک شـــهر به تصـــویر
تصویر  : ۴محیطهای با فعالیت خدماتی دانایی محور

میکشند:

 )۲درجهی تولید دانایی آن شهر
شـــهری اشـــاره دارد .افزایش چشـــمگیر راهبردهای
توسعهی دانایی محور در رقابت پذیری شهری مناطق،
در گزارشهای  OECDهویدا اســـت .برنامهی جهانی

 )۱وجود آهنـگ پـابرجـا جهت جذب ،ترکیب و
کاربرد انواع دانایی نوین
 )۴قلمرو و میدان چرخش دانایی

تصویر  : ۳بنیان دارایی دانایی

 )2درجهی تولید دانایی

کسر تولید و دگرگونی دانایی شهر دانایی میباشد .در

مســیری که یک شــهر را متمایز میســازد ،ثروت

حقیقت ،هر چه نسبت نیروی کار یک شهر در خلق و

دانایی کسـب شـدهی آن است .تولید دانایی به صورت

آفرینش دانــایی نوین ،محصـــوالت و خــدمــات در

گســـتردهای بســـتگی به نیروی جنبشـــی توســـعهی

گســـترههـای علوم و فنـاوری و هنر درگیر باشـــند،

اقتصادی آن شهر دارد:

توسعهی سرمایهی دانایی شهر عظیمتر میگردد.

 دانشـــگــاههــا و مراکز پژوهشـــی وابســـتــه و
بیمارستانهای آموزشی

بنـابراین جریان نیرومند دانایی در شـــهر دانایی
منجر به انواع گوناگون نوآوری در عرصـــههای فناوری،

 مراکز پژوهشی (خصوصی و دولتی)

سازمانی و نهادی میشود .چنین جریان پایدار نوآوری،

 بنگاههای کسب و کار

در میان چیزهای دیگر ،رقابت ســـازمانی ،کمپانیهای

 آفرینندگان آن شــهر مانند هنرمندان ،طراحان مُد

جهنــده بــا فنــاوریهــای برتر و پــدیــداری پروژههــای

و غیره
پویـایی درونی و بیرونی این ارکـان ،ســـازندهی

نوآورانهی کلیدی را با خود میآورد.
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 )1وجود آهنگ پابرجا جهت جذب ،ترکیب

 /9قلمرو و میدان چرخش دانایی

و کاربرد انواع دانایی نوین

مقدار پخش و اشــتراک دانایی ،چه در میان افراد

آشکار است که تولید دانش کافی نیست و بایستی

یا ســازمانها ،چه میان بخشهای صــنعت و یا مناطق

ظرفیت اسـتخراج ثروت اقتصادی و اجتماعی از آن نیز

جغرافیـایی ،معیاری دیگر برای کیفیت در یک شـــهر

موجود باشد .به زبان دیگر ،عامل برجستهی دیگر برای

دانایی است.

شـــهر دانــایی ،توانــایی بهرهمنــدی غیر تنــاقض آمیز

جریان دانایی ( که خود به صـــورت مســـتقیم به

ســـودمندیهای انواع دانایی نوین و مهارتهای جدید

چرخش افراد بستگی دارد) برای آن که یک شهر بتواند

میباشد.

به صــورت غیر تناقض آمیز با چشــم اندازها و ”برکهی

عوامل متنوعی وجود دارند که بر آهنگ ترکیب و

دانایی“ خود روبهرو شود ،اساسی است.

کاربرد انواع دانایی اثر میگذارند که شـامل دسـترسی

بنابراین یک شهر دانایی پایدار باید توانمندیها و

آسان به دانایی ،درک انواع دانایی جدید در دسترس و

ارادهی ایجـاد فشـــار بر مرزهـای دانـایی ( که جلوگاه

توانایی یکپارچه ســازی آنها به عملکردهای ســازمانی

کشــفهای بزرگ و توســعههای نوید دهنده هســتند)

اســت که احتمال اســتخراج ارزش از آنها وجود دارد.

داشـته باشـد .از این رو شهر دانایی میتواند به صورت

این توانایی به صورت مستقیم بستگی به شایستگیهای

ثابت ،ثروت دانایی ،ایدهها و کارکردهای خود را تجدید

نیروی کار دارد که خود به درون داشـــت و اســـتعداد

کرده و موقعیت خود را به عنوان یک شـــهر دانایی به

علمی ،فناورانه و هنری ”دانســتن -چگونه“ ۲افراد و نیز

اثبات برساند (.)۳

ظرفیت آنها برای پیوند با شبکههای خالق دانایی که

در یک فراگرد کلی ،شهر دانایی را میتوان شهری

از افراد و نهـادهای گوناگون ســـاختار یافتهاند ،مربوط

موفق از دیدگاه اقتصــادی دانســت که سطوح باالیی از

میشود.

شدت دانایی را در خود هضم نموده و پایهای از صنایع
متنوع را در ســـطح متمایزی از تخصـــص گرایی ارائه
Know-how

1

میدهد .در همین راستا ،شهر دانایی دارای حداقل یک

ثروت در اقتصاد دانایی محور“ را بر خود حمل میکند.

دانشــگاه است که ارتباطات سودمند متقابلی را با خود

در حقیقت شــهر دانایی با رشــد اقتصــادی ،کامیابی

شــهر پایه میریزد که این ارتباطات به صــنایعی منجر

دراز مـدت و بحـ

کیفیت زندگی برای شـــهروندان

میشود که بر پایهی قدرت پژوهش شکل گرفتهاند .در

پیوسته است (.)۲۰

این کنشها ،انتقال دانایی به عرصـــهی کســـب و کار

با همهی این توصیفها ،هنوز مفهوم شهر دانایی،

انجـام گرفتـه و دانش آموختگان نیز گرد هم میآیند.

یک گسترهی در حال پدیدار در عرصهی نظریه و عمل

شــهر دانایی با زیرســاختهای ارتباطی نیرومند و نیز

میبـاشـــد و هنوز تعداد اندکی از شـــهرها ،مدلهای

حمل و نقل عالی که در یک شــبکهی پیچیدهی درون

ســـرمایهی عقالنی را در طرحهای راهبردهای خود به

شـهری و برون شهری گسترده است ،به راه هوایی ،راه

شــکل جامع به کار بردهاند .اما با ایجاد فضــای رقابت

آهن و مسیرهای جادهای پیوند مییابد.

برای تبدیل شـدن به شـهر پر جذبه و ” قابل زیست“،

در برنــامــهی راهبردی شـــهر دانــایی نیز بــایــد

درک ،مدیریت و پایش سرمایهی عقالنی ۲یک شهر ،به

راهبردهایی اتخاذ شــود که به تمام جوامع که در شهر

مقولهای بحرانی جهت توســعهی پایدار و پویایی شــهر

زیســـت میکنند این اطمینان را بدهد که موفقیت در

تبدیل شده است.

عرصــهی اقتصاد دانایی محور ،برای همگان سودآفرین
است.
به زبان دیگر ،واژهی شـهر دانایی نمایانگر اشتیاق
و چشـم اندازی اسـت که مفهوم شهر به عنوان ”خالق

در حقیقت ،هر چند پیکرهی گستردهای از دانش
و تاریخی طوالنی در مورد شـهر و پویایی شهری وجود
دارد ،بدون شــک ،چشــم انداز شهر دانایی میتواند در
درک بهتر ابعاد ناملموس شهر ،نقش ایفا نماید (.)۲۲

Intellectual Capital

1

11

سودمندیهای تبدیل شدن به یک شهر دانایی
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شــواهد بســیار اســتواری وجود دارد که هر چقدر

مو فقیت اقتصــادی در گســتره ی زمان می شود .زیرا

شــدت و بار دانایی در شــهری فزونی یابد ،شــهر نیز از

در مناطق شهری که سطح دستمزدها باال (که خود

منظرهای اقتصادی و کیفیت زندگی ،سود سرشاری به

نشانگر وجود مشاغل با کیفیت باال می باشد) ،س طح

دسـت میآورد .از آنجا که سرمایهی انسانی ،منبع مهم

مهارت ها باالتر و کســب و کارهای با شــدت دانایی

توفیق اقتصـادی اسـت ،شهرهای موفق دانایی همچون

نیز بیشـــتر بوده اســـت ،عملکرد اق تصـــادی بهتری

بوســـتون ،ســـرمـایه گذاری عظیمی را بر روی منابع

آشـکار یافته اسـت .این یافته نشـانگر آن است که

انســـانی (مردم و مهـارتهـا) انجام دادهاند .یافتههای

شــدت دانایی ،با فزونی در ســودمند ی اقتصــادی و

پژوهشـی داللت بر این موضـوع دارند که شدت دانایی

رشـد توأم اسـت .یافته های تحقیقاتی نشان دادهاند

در کسب و کار و یا مشاغل ،موجب افزایش بهرهوری و

که اگر هر شهر حتی با سطح کسب و کار و مشاغل

شـکوفایی میگردد .در ضــمن سطوح باالتر مهارت نیز

دانایی محور پایین ،آغاز به حرکت به ســـوی فزونی

نیروی کار ( و در نتیجه اقتصـاد شهر) را بسیار انعطاف

در شدت دان ایی اقتصاد خود کند ،به سودمندیهای

پذیر و ســازشمند میســازد و از این رو ،سازگارمندی

چشمگیری دست می یابد .ام ا پرسش اصلی آن بوده

فراوانتری را برای شهر در برخورد با رویدادها ،رکودها

اســـت کـه آیـا پیش از آن کـه یک شـــهر به این

و تغییرات اقتصادی ایجاد میکند (.)۲۰

ســودمندی های اقتصادی دست یابد بایستی به یک

از دیدگاه اقتصــادی ،افزایش نســبت کســب و

آســتانه برســد .تحلیل ها نشان داد ها ند که فرضیه ی

کـارهـا یـا مشـــاغـل دانایی محور ،موجب افزایش

آســتانه ۲در ســت اســت و تعدادی از شــهرها ممکن
Threshold Hypothesis

1

اســت ســرمایه گذاری های چشــمگیری را پیش از

کارگر ۱بســتگی به میزان کســب و کار دانایی محور

افزایش ارزش افزودهی خام ۲به

(منهای آموزش ،مراقبتهای ســـالمت و بعضـــی از

انجام برســانند .از این رو ،دو نتیجه ممکن اســت

بخشهای خالقیت و فرهنگی) دارد .در ســال ۲۳۳۷

حاصـل شود .نخست آن که این گونه شهرها باید بر

حداقل  ۲۱درصد از کسب و کار یک شهر میبایست

روی توســـعه ی غیر دانایی محور تککید نمایند؛ زیرا

دانـایی محور میبود تـا رشـــد  GVAبه ازای کارگر

سـودمندی خاصی از  GVAممکن است در زیر این

روی دهد و در باالی  ۲۱درصــد GVA ،یک رابطهی

آســتانه حاصــل نیاید .ام ا به نظر پژوهشــگران این

خطی پیدا میکرد .این نقطهی بحرانی ،با گذشت هر

نتیجه گیری اشـتباه است .نتیجه گیری دوم و بهتر

ســال ،رشــد داشــته و در ســال  ۱۰۰۱به  ۲۷درصــد

آن اسـت که تمام شهرها باید تالش کنند تا به این

رسیده است.

مشـــاهـده و لم

آســتانه برســند .زیرا در عدم این تالش ،آنها برای

نمودار سـمت چ در تصویر  ۱نیز همین مفهوم

افزایش ارزش افزودهی خام در گســتره ی اقتصــادی

را بر اسـاس تعریف بنیاد کار ۴نشان میدهد .بر اساس

که دانایی منبع اصــلی در صــحنهی رقابت اســت،

این منحنی ،حداقل باید  ۱۱درصـــد از کســـب و کار

دچار چالشهای ا ســاســی خواهند شــد .این نکته را

شهر ،دانایی محور باشد تا این رشد مشاهده گردد .ولی

نیز نب اید در راه این تالش فراموش نمود که نیل به

نکتهی جالب آن اسـت که افزایش چشمگیر در GVA

این ســودمندی در زمانی کوتاه مدت روی نمیدهد

هنگامی اســت که  ۳۰درصــد از کســب و کار شــهر،

و زمانی متوسط تا دراز را میطلبد.

صـــنعــت دانــایی محور را از آن خود کرده بــاشـــد.

نمودارهـای موجود در تصـــویر  ۱نشـــانگر آن

نمودارهــای موجود در تصـــویر  ۶نیز نشـــانگر نقش

هســتند که چقدر میانگین رشــد  GVAبه ازای هر

شـــغـلهای دانایی ۳و ســـطح افراد با کیفیت باال در
1

Gross Value Added - GVA
Average GVA per worker
3
The Work Foundation
4
Knowledge Occupations
2
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تصــویر  : ۱نقاط اوج کســب و کارهای دانایی محور بر اســاس تعریف ( OECDنمودار راســت) و بنیاد کار (نمودار چ ) با محاســبهی ارزش
افزودهی خام ()GVA

18

تصویر  : ۶نقاط اوج شدت دانایی بر اساس مدیران ارشد (نمودار راست) و درجه و سطح شایستگی کارگران (نمودار چ )

افزایش  GVAبـه ازای هر کـارگر را نشـــان میدهند.

شـــدن شـــهر به شـــهر دانایی ،توأم با افزایش کیفیت

همانگونه که مشاهده میشود چنانچه  ۲۳/۱۱درصد از

زنــدگی نیز میبــاشــــد .در زیر ،بــه مجموعــهای از

مشـاغل شـهر در ردهی مدیران ارشـد باشد GVA ،به

سـودمندیهای تبدیل شهر به یک شهر دانایی (که در

ازای هرکارگر رشد یافته و هر چقدر مهارت کارگران و

ســطح مطبوعات بینالمللی مدیریت دانایی بر اســاس

درجهی ســطح شــایســتگی کارگران ۲نیز باالتر باشــد،

یافتههای پژوهشی به دست آمدهاند) بر میشماریم.

 GVAبه ازای هرکارگر رشد مییابد (تصویر .)۶

 خلق اشتغال با دستمزد باال

افزون بر سـودمندی اقتصادی شهر دانایی ،تبدیل

 رشد پرشتاب در درآمد جامعه و خلق ثروت
Qualification

1

 اقتصــاد پایدارتر با افزایش ظرفیت نوآوری و جذب
سرمایه گذاری بیرونی
 باز زنده سازی صنایع سنتی
 ترقی در صنعت توریسم

بیدرنگ ۱را در زمان مورد نیاز فراهم آورد.
 خدمات آموزشی بهتر
 خلق محیط تحمل آمیز برای اقلیتها و مهاجرین
افزون بر این ها ،ســاختار شهر دانایی در عملکرد

 فرصــتهای فراوانتر جهت مشــارکت در ثروت از

بهتر دموکراســی توســط اشــتراک دانایی آنالین برای

طریق ســرمایه گذاری در دامنههای عمومی (مانند

تمام شهروندان نقش ایفا می نماید و دسترسی استوار

پـارکها و باغها ،حمل و نقل عمومی ،تســـهیالت

و به روز تسهیالت اطالعاتی ارزان و بیدرنگ را جهت

فرهنگی و غیره) و اعتبار بخشی بهتر در شبکههای

شـــهروندان مهیا نموده و گفتمانهای آنالین را مورد

ایمنی

اجتماعی۲

حمـایت قرار میدهد .از این رو به نظر میرســـد که

 ترقی در ســـرافرازی ،فخر و اعتماد شـــهری که به

شهر دانایی ”فراگیری دیجیتالی“ 3را به جای ”شکاف

عنوان ســکویی جهت باز سرمایه گذاری سرمایهی

دیجیتالی“ جایگزین مینماید و سودمندیهای جریان

محلی عمل مینماید.

فنـاوری را برای همـهی شـــهرونـدان جـامعه فراهم

 خلق جـامعـهی دانـایی محور کـه میتواند دانایی

میآورد (.)4

1

Social Safety Nets
Just-in-Time
3
Digital Inclusion
2
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جدول  : ۲سودمندیها شهرهای دانایی

سودمندیهای اقتصادی و سازمانی








خلق شغل با درآمد و پاداش خوب
رشد پرشتاب در درآمد و ثروت جامعه
یک اقتصاد بیشتر پایدار با نوآوریهای فناورانه و سرمایهگذاریهای فراملی
باز زندهسازی صنایع دستی
ترقی سربلندی شهری و ایجاد اعتماد به باز سرمایه گذاری سرمایهی محلی در درون اقتصاد محلی
ارتقاء خطر پذیری که به ساخت فرهنگ کارآفرینی کمک میکند.
خلق و نوآوری از عناصر مرکزی توسعهی آن است و پیوستگی پا بر جا میان دانشگاهها ،شرکتها و خالقان

سودمندیهای اجتماعی و فرهنگی
21









فرصتهای بزرگتر جهت اشتراک ثروت از طریق سرمایه گذاری در دامنههای عمومی و سرمایه گذاری بهتر
شبکههای ایمنی اجتماعی
خلق جامعهی دانایی که دانایی روزآمد را در زمان مورد نیاز فراهم میآورد.
ضمانت آموزشی بهتر و شبکهی پیوستهی مدارس
خلق محیط تحمل پذیر برای اقلیتها و مهاجرین
رهبری در تولید فرهنگی و صنعت فرهنگی
ابزارهایی که دسترسی به دانایی را جهت شهروندان مسیر میسازند.
دسترسی به فناوریهای ارتباطات جدید برای تمام شهروندان

سودمندیهای فیزیکی و زیست محیطی






پیشتازی در بح منطقهی دیجیتال
یک طراحی شهری و معماری که فناوریهای جدید را در هم میآمیزد.
به کار گیری و آشکارسازی میراث طبیعی ،معماری و تاریخی آن به عنوان یک عامل جذاب
بهبودی در ظرفیت افزایش و ترمیم محیط زیست ساخته شده و طبیعی
تعهد باالتر جامعه به تصمیم گیری پیرامون زیست محیط

