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ی جدید هزاره یشهر دانایی از مفاهیم خلق شده

هایی از مفهوم شـــهر دانایی را اســـت. هر چند نشـــانه

ز ااین  ی پیش نیز جستجو کرد، ام اههتوان تا یک دمی

ی بیست و یکم است که شهرهایی از گوشه و پگاه سده

ایی محور میل ی دانکنار جهان، به سوی مفهوم توسعه

نمودند. از آنجا که ســاختار مفهومی شــهر دانایی هنوز 

ـــکلدر هنگامه ـــتین ش ـــت، های نخس گیری خود اس

ــاننمی ــه توان به مفهومی همس ی این ادبیات در عرص

بنابراین در چارچوب مفاهیم توســـعه و  دســـت یافت؛

ــاختار شــهر دانایی، ه کیکپارچه  یک دیدگاه ارزیابی س

ـــعههـا و نیـازمنـدی ای این مفهوم را پارامترهای توس

دســت نیامده اســت. از این رو، ه تصــویر نماید، هنوز ب

ـــتـاخی نخواهد بود که  ـــاسگس ادبیات توماس  بر اس

ـــهر دانــایی در گــذر  کوهن، بیــان کنیم کــه مفهوم ش

                                                 
1 Technopolis 
2 Ideopolis 

 (.۲ی پیش پارادایمی خود است )هنگامه

یک تکامل پرشتاب در مفهوم  ،ی گذشــتهدر دهه

ــایــی” ــــهــر دان ــیــ از واژه“ ش ــول ــکــنــوپ  و  ۲ی ت

را  “و هوشمند شهر دیجیتالی” به سـوی ۱پولی وئاید 

گیری به ایم. این سیر مفهومی شامل شکلشــاهد بوده

 ای زنده، پرخروش و پایدار بوده است. سوی توسعه

شهر دانایی برآمده از مکموریت به زبان دیگر، مفهوم 

 ،اســـتراتژیکی اســـت که پرتوان در فربه کردن خالقیت

در  یای از اقتصـــاد و جامعهدر زمینـه ،و دانش نوآوری

یه، وادهد. از این ز، جوالن میدانایی محور حـال رشـــد

انگاشت که از توان یک شهر یکپارچه شـهر دانایی را می

های علم و فیزیکی و نهادی، عملکردهای پارک دیـدگـاه

نماید. در را در عملکردهای شـــهری ترکیب می یفناور

ـــایند برای  حقیقـت، شـــهر دانـایی یـک پارادایم خوش
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 (.۱دهد )شهرهای پایدار آینده را ارائه می

ـــهر دانایی نقش بی ، همتایی را در خلق داناییش

از این رو، شهر  کند.ایفا می ی اقتصادیو توسعه درشــ

ـــهری کـه هـدفمنـدانه به گونه ای دانـایی همچون ش

ـــت کـه بـه پرورش و فربه نمودن  طراحی گردیـده اس

 (.۴پردازد، توصیف شده است )ایی میدان

                                                 
1 SGS Economics, 2002 

ــــاس ای یــک گزارش فنی کــه از پروژه بر اس

معنا ای پرواژهمده است، شهر دانایی فراهم آ ۲پژوهشـی

ای است که در جهت به تصــویر کشیدن اقتصاد منطقه

ی پایه که بر (high value)با ارزش انبوه  پناه صادراتِ

 ، بهو قدرت مغزی خلق گردیده است پژوهش، فناوری

شــود و برخالف دیگر شهرهای با اقتصاد ده میرانپیش

 مفهوم شهر دانایی : ۲ یرتصو
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خش ب ،به شکل چشمگیری ،پیشرفته، شهرهای دانایی

ـــرمایه گذاری را ۲درآمـد جـامعـه عظیمی از بر  بـه س

 (.۳) دهنداختصاص میآموزش، تربیت و پژوهش 

ـــهر دانایی نقش پایه را در خلق  ایاز آنجـا که ش

ن تواکند، میو توسعه بازی می اقتصادی رشــد، دانایی

                                                 
1 Gross Domestic Product - GDP 
2 Knowledge-Based Clusters 

ـــهر دانـایی را تـ ا درجاتی با مفاهیم در حال مفهوم ش

 ایدئوپولی ، ۱محور های داناییای مانند خوشهتوســعه

 (.۱جایگزین کرد ) یا تکنوپولی 

ای ، شــهر دانایی، همچون گســترهاز ســویی دیگر

 جغرافیایی که بر خلق دانایی توصــیفبرای  ،چتر مانند

 ؛(انگلستان) اروپا در ۲۳۳4-۱۰۰۶ یهاسال ی ط در ییدانا پرشدت یهابخش در شغل خلق:  ۱ یرتصو
پرشدت  یعرشد را در صنا یندرصد، مجموعاً باالتر ۴۰تا  ۱4 یباشـتغال در بخش سالمت و آموزش با رشد به ترت یداسـتهمانگونه که هو

 اند.به خود اختصاص داده ییدانا
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ی هاتواند زونشــود و میمی قلمدادنموده اســت، تکیه 

و   ۱ی دانایی، دهکده۲های داناییداالنمانند ه دانـایی

 (.۱را پوشش دهد ) ۴مناطق دانایی

ـــه ،چنینهــم ــایی را همچون ش ـــهر دان ری ش

 اریگذ اشتراک به دانایی، اند که با خلق مداومانگاشته

ـــیابیدانایی به روزآمد نمودن  ، بازنگری ودانایی ، ارزش

  .نمایدرا جستجو میی دانایی محور توسعه دانایی،

گفتمان مداوم میان  ، نیاز بهبرای نیل به این هدف

ها و دیگر شهروندان شهرهای و نیز میان آن شــهروندان

ی دانای اشتراک گذاری فرهنگ به. شوددیگر احساس می

و  ICTهای و نیز طراحی مناسب شهر، شبکه شهروندان

، از پیش نیازهای های مورد نیاز این گفتمانزیرســـاخت

 (.۶) هستند ظهور این گفتمان

ــا ـــلون ــارس ، در طرح راهبردی بخش فرهنگی ب

ـــاخصمی ـــهری زیر توانیم به ش هایی برای نامیدن ش

م. این طرح راهبردی برای یابی دستعنوان شهر دانایی 

نفر از  ۴۱۰بنیاد فرهنگی بارسلونا، با مشارکت بیش از 

 (. ۷تدوین گردید ) ،های گوناگون فرهنگگستره

                                                 
1 Knowledge Corridors 
2 Knowledge Village 
3 Knowledge Regions 
4 Critical Mass 

شهر دانایی را  هایدر حقیقت، بسیاری از شاخص

رن مد ییافته های یک شــهر توسعهتوان در ویژگیمی

های آن ها از ویژگیای از این شاخصنیز یافت. ام ا پاره

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

ها را در دو بخش، یکی وابسته به یک شهر این شاخص

 مدرن و دیگری مربوط به شهر یخوبی توسعه یافتهه ب

 اند:دانایی، به توصیف زیر آورده شده

 

 مدرن یتوسعه یافته الف/ هر شهر به خوبی

 کیفیت باالی زندگی 

  اعتماد و رقابتفراهم آوردن دســترسی مؤثر، قابل 

ــاختبه  پذیر فردی، کاالیی  های حمل و نقلزیرس

 اطالعاتی و

 ـــهری و معماری های که فناوری اییک طراحی ش

 دهد.نوین را پیوند می

  تمــام  ی آموزش کــهدر زمینــه بنیــادینراهبردی

 دهد.قرار میو خدمات را مد  نظر تسهیالت 

 یی رقابتی گرا تخصصکه   ۳ی بحرانیاقتصـاد با توده
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 دهد.ی جهانی مورد حمایت قرار میرا در عرصه

 ـــبکـه ـــرمایه  جذبتجاری که  هـای پر نفوذش س

 نمایند. می

 به زبان دیگر  و دســـترســـی به بازار و هوشـــیاری

 و تجاری نیرومند ظرفیـت بـاال جهـت ارتبـاطـات

 پایدار با دیگر بازارها

 رپذی قابتر فرهنگ کسـب و کاری که مشارکتی و 

 است.

  خدمات عمومی خالقانه و پاسخگو 

 همه گیر و وجود یک فرهنگ باز،  ییـک جـامعـه

   و وابسته به شایسته ساالری پذیر تحمل

 

 ب/ شهر دانایی

 های ردن امکان دســترسی به تمام فناوریفراهم آو

 ی شهروندانارتباطی نوین برای همه

 خدمات تعالی پژوهشی که سکویی را برای کاالها و 

 آورد.محور نوین فراهم می دانایی

 ـــهروندان توانـایی تولیـد، جذب ـــت ش  و نگهداش

 های گوناگونی دامنهپرمهارت در همه

 ناتوجود مراکز مدنی که تنوع را پذیرا بوده و امکا 

                                                 
1 Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD 

 .پرورانندچهره به چهره را می ارتباطات

ــاس توان دریافت که ها، چنین میاین یافته بر اس

و بســـیار د مفهوم شـــهر دانایی به صـــورت ویژه، جدی

ا ای و یها ممکن است به پارهگسـترده اسـت. این یافته

ـــادی و فرهنگی تمام منظرهای حیات اجتماعی ، اقتص

 از منظرهای ،یک شهر بنگرند. این تعاریف شهر دانایی

پردازند. همگی این تعاریف به این مفهوم می گونـاگون

ه شهری چ بسـیار وابسـته به آن هستند که این چنین

جویند. از این رو، هر تالشــی اهداف راهبردی را پی می

ـــت با نگاه به ین مفهوم میی تعریف ابرای ارائـه بـایس

 (.4اهداف راهبردی ترسیم شود )

هوم شهر دانایی، توجه فگذشـته، مهای طی  سـال

ـــازمـان ـــهری، جوامع یتهای جهانی، مدیرس های ش

ـــی و کارگزاران  ـــت. را به خود جلب نموپژوهش ده اس

ـــازمـان ـــته مانند بانک جهانی، س هـای جهانی برجس

سازمان همکاری  ی اروپا، سـازمان ملل متحد واتحادیه

ـــعـه ـــادی و توس هـای مدیریت را از چـارچوب ۲اقتص

ـــعهاهبردی خود کـه به هـای ربرنـامـه  ی جهانیتوس

ـــاختـار بندی نمودهمی به  ،این راهبرداند. پردازنـد، س

ی عهو توس به پیوند میان مدیریت دانایی ،صورت آشکار



 

12 

ـــمگیر راهبردهای  ـــاره دارد. افزایش چش ـــهری اش ش

 ،پذیری شهری مناطق ی دانایی محور در رقابتتوسعه

ـــت. برنامه OECDهای در گزارش ی جهانی هویدا اس

ی دانایی، مدیریت و جامعه سازی، اقتصاد دانایی

ـــتخراج این راهبردها جهت  ـــهری را برای اس ش

مورد تشویق  ،هرهای داناییحرکت به ســوی شــ

 (.۱دهند )قرار می

ـــهر  فزونی و شـــدت دانــایی در یــک ش

 داابتدر  تواند در فهم شهر دانایی مؤثر افتد.می

ــهر دانایی  ــت از فزونمییک ش ی و اثبات بایس

ـــش یابد خود پویـایی خلق دانایی . در درخش

فراتر از حجم محض دانایی تولید شده، ظرفیت 

 ییک شـــهر در انتقال پرشـــتاب آن ســـرمایه

ـــوالت، فراینـدهـا و خدمات  دانـایی بـه محص

نوآورانه است که برجستگی یک شهر دانایی را 

 در یک اقتصــاد پیشــرفته ،در برابر شــهر مدرن

 دهد.نشان می

از این منظر، سه جزء اصلی است که فزونی 

ـــدت  ـــویر  دانـاییو ش ـــهر به تص را در یـک ش

 د:نکشمی

 شهری تولید دانایی آن درجه( ۲

برجـا جهت جذب، ترکیب و وجود آهنـگ پـا( ۱

 کاربرد انواع دانایی نوین

 قلمرو و میدان چرخش دانایی( ۴

 محور ییدانا یخدمات تیفعال با یهاطیمح:  ۴ یرتصو
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 تولید دانایی یدرجه (2

ســازد، ثروت می مســیری که یک شــهر را متمایز

ی آن است. تولید دانایی به صورت دانایی کسـب شـده

ی توســـعهجنبشـــی بســـتگی به نیروی ای گســـترده

 د:آن شهر دار اقتصادی

 ـــگــا ـــی هــاهدانش ـــتــه و مراکز پژوهش و  وابس

 های آموزشیبیمارستان

 )مراکز پژوهشی )خصوصی و دولتی 

 های کسب و کاربنگاه 

 ُــهر مانند هنرمندان، طراحان م د آفرینندگان آن ش

 و غیره

ـــازنده ی پویـایی درونی و بیرونی این ارکـان، س

د. در باشو دگرگونی دانایی شهر دانایی می کسر تولید

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

ــایی ـــوالت و خــدمــات در  آفرینش دان نوین، محص

ـــتره ـــند،  هـای علوم و فنـاوریگس و هنر درگیر باش

 گردد.میتر شهر عظیم ی داناییسرمایهی توسعه

ـــهر دانایی  بنـابراین جریان نیرومند دانایی در ش

، های فناوریدر عرصـــه به انواع گوناگون نوآوریمنجر 

شود. چنین جریان پایدار نوآوری، می سازمانی و نهادی

های ســـازمانی، کمپانی رقابت ،در میان چیزهای دیگر

هــای پروژههــای برتر و پــدیــداری بــا فنــاوری جهنــده

 آورد.ی کلیدی را با خود مینوآورانه

 

 ییدانا ییدارا یانبن : ۳ یرتصو
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 یبجهت جذب، ترکوجود آهنگ پابرجا  (1

 یننو ییو کاربرد انواع دانا

آشکار است که تولید دانش کافی نیست و بایستی 

از آن نیز  ظرفیت اسـتخراج ثروت اقتصادی و اجتماعی

 ی دیگر برایموجود باشد. به زبان دیگر، عامل برجسته

ـــهر دانــایی، توانــایی بهره منــدی غیر تنــاقض آمیز ش

ـــودمندی جدید های دانایی نوین و مهارتهای انواع س

 باشد.می

 عوامل متنوعی وجود دارند که بر آهنگ ترکیب و

گذارند که شـامل دسـترسی انواع دانایی اثر می کاربرد

آسان به دانایی، درک انواع دانایی جدید در دسترس و 

ها به عملکردهای ســازمانی ه ســازی آنتوانایی یکپارچ

ــتخراج ارزش از آنســت که احتمال ا ها وجود دارد. اس

ای هبه صورت مستقیم بستگی به شایستگیاین توانایی 

دارد که خود به درون داشـــت و اســـتعداد  نیروی کار

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

های خالق دانایی که با شبکهها برای پیوند ظرفیت آن

ـــاختار یافتهو  از افراد اند، مربوط نهـادهای گوناگون س

 شود.می

 

                                                 
1 Know-how 

 ییچرخش دانا یدانقلمرو و م/ 9

ــتراک دان ، چه در میان افراد اییمقدار پخش و اش

ــازمان و یا مناطق  های صــنعتمیان بخش چه ها،یا س

ـــهر  جغرافیـایی، معیاری دیگر برای کیفیت در یک ش

 دانایی است.

که خود به صـــورت مســـتقیم به  ) جریان دانایی

 یک شهر بتواندآن که  برای (چرخش افراد بستگی دارد

 یبرکه” به صــورت غیر تناقض آمیز با چشــم اندازها و

 است. شود، اساسیرو بهروخود  “دانایی

ا و هباید توانمندیبنابراین یک شهر دانایی پایدار 

ـــار بر مرزهـای دانـایی اراده ه جلوگاه ک )ی ایجـاد فش

 (های نوید دهنده هســتندهای بزرگ و توســعهکشــف

به صورت تواند باشـد. از این رو شهر دانایی می داشـته

ها و کارکردهای خود را تجدید ثابت، ثروت دانایی، ایده

ـــهر دانایی به کرده و م وقعیت خود را به عنوان یک ش

 (.۳) اثبات برساند

توان شهری یک فراگرد کلی، شهر دانایی را میدر 

موفق از دیدگاه اقتصــادی دانســت که سطوح باالیی از 

ای از صنایع را در خود هضم نموده و پایه ناییشدت دا

یی ارائه گرا تخصـــصمایزی از متنوع را در ســـطح مت
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دهد. در همین راستا، شهر دانایی دارای حداقل یک می

سودمند متقابلی را با خود  است که ارتباطات دانشــگاه

این ارتباطات به صــنایعی منجر  که ریزدپایه می شــهر

در  اند.ی قدرت پژوهش شکل گرفتهکه بر پایه شودمی

ـــه داناییها، انتقال این کنش ی کســـب و کار به عرص

آیند. نیز گرد هم می انجـام گرفتـه و دانش آموختگان

ــهر دانایی با  ــاختش ارتباطی نیرومند و نیز های زیرس

ــبکه حمل و نقل درون  یی پیچیدهعالی که در یک ش

راه  یی،راه هوا بهت، شـهری و برون شهری گسترده اس

   یابد.ای پیوند میآهن و مسیرهای جاده

ـــهر دانــایی نیز بــایــد در برنــامــه ی راهبردی ش

به تمام جوامع که در شهر راهبردهایی اتخاذ شــود که 

ـــت می دهد که موفقیت در بکنند این اطمینان را زیس

سودآفرین ، برای همگان محور ی اقتصاد داناییعرصــه

 است.

شـهر دانایی نمایانگر اشتیاق  یبه زبان دیگر، واژه

خالق ” شهر به عنوان مفهومو چشـم اندازی اسـت که 

 کند.را بر خود حمل می “محور ثروت در اقتصاد دانایی

، کامیابی اقتصــادی با رشــد در حقیقت شــهر دانایی

ـــهروندان کیفیت زندگی بحـ و  مـدت دراز  برای ش

 (.۲۰) است پیوسته

 ،هنوز مفهوم شهر دانایی ،های این توصیفبا همه

ی نظریه و عمل پدیدار در عرصهی در حال یک گستره

ـــد و می ـــهرها اد اندکیتعدهنوز بـاش های مدل ،از ش

ـــرمایه های راهبردهای خود به ی عقالنی را در طرحس

 . ام ا با ایجاد فضــای رقابتاندشــکل جامع به کار برده

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

یک شهر، به  ۲ی عقالنیدرک، مدیریت و پایش سرمایه

ــعه ای بحرانیمقوله ــهر  یجهت توس پایدار و پویایی ش

 تبدیل شده است.

از دانش ای ی گستردههر چند پیکره ،در حقیقت

د شـهر و پویایی شهری وجود وردر م طوالنی یو تاریخ

تواند در شهر دانایی می ، چشــم اندازدارد، بدون شــک

(.۲۲نقش ایفا نماید ) ،درک بهتر ابعاد ناملموس شهر

 

 

                                                 
1 Intellectual Capital 
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 ای تبدیل شدن به یک شهر داناییهیسودمند

 

دارد که هر چقدر اســتواری وجود شــواهد بســیار 

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

ه ب شاریسود سر ،منظرهای اقتصادی و کیفیت زندگی

، منبع مهم ی انسانی. از آنجا که سرمایهآوردمیدسـت 

توفیق اقتصـادی اسـت، شهرهای موفق دانایی همچون 

ـــتون،  ـــرمـایه گذاری عظیمی را بر روی منابع بوس س

ـــا های اند. یافتههـا( انجام دادهنی )مردم و مهـارتانس

 ت بر این موضـوع دارند که شدت داناییپژوهشـی دالل

وری و ، موجب افزایش بهرهدر کسب و کار و یا مشاغل

گردد. در ضــمن سطوح باالتر مهارت نیز شـکوفایی می

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

سازگارمندی  رو، ســازد و از اینمند میپذیر و ســازش

 ، رکودهابرای شهر در برخورد با رویدادهارا تری فراوان

 (.۲۰کند )و تغییرات اقتصادی ایجاد می

ــب و  ــبت کس ــادی، افزایش نس از دیدگاه اقتص

ـــاغـل دانایی موجب افزایش  ،محور کـارهـا یـا مش

                                                 
1 Threshold Hypothesis 

شود. زیرا ی زمان میفقیت اقتصــادی در گســترهمو

در مناطق شهری که سطح دستمزدها باال )که خود 

طح باشد(، سنشانگر وجود مشاغل با کیفیت باال می

ــدت داناییمهارت ــب و کارهای با ش  ها باالتر و کس

تصـــادی بهتری نیز بیشـــتر بوده اســـت، عملکرد اق

این یافته نشـانگر آن است که   .آشـکار یافته اسـت

ــودمند ی اقتصــادی و شــدت دانایی، با فزونی در س

د انهای تحقیقاتی نشان دادهتوأم اسـت. یافته رشـد

هر شهر حتی با سطح کسب و کار و مشاغل  اگرکه 

دانایی محور پایین، آغاز به حرکت به ســـوی فزونی 

 هایایی اقتصاد خود کند، به سودمندیندر شدت دا

یابد. ام ا پرسش اصلی آن بوده چشمگیری دست می

ـــت کـه آیـا پی ـــهر به این آن کـه  ش ازاس یک ش

بایستی به یک های اقتصادی دست یابد ســودمندی

 یند که فرضیهاهها نشان دادآســتانه برســد. تحلیل

از شــهرها ممکن  ســت اســت و تعدادیدر ۲آســتانه
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ــرمایه ــت س ــمگیری را پیش از گذاری اس های چش

ـــاهـده به   ۲ی خامو لم  افزایش ارزش افزوده مش

دو نتیجه ممکن اســت  ،از این رو انجام برســانند. 

شهرها باید بر  این گونهآن که  حاصـل شود. نخست

ا زیر ؛غیر دانایی محور تککید نمایند یروی توســـعه

در زیر این ممکن است  GVAسـودمندی خاصی از 

ــتانه حا ــل نیاید.آس ــگران این ا ام  ص به نظر پژوهش

نتیجه گیری اشـتباه است. نتیجه گیری دوم و بهتر 

آن اسـت که تمام شهرها باید تالش کنند تا به این 

ــند. زیرا در عدم این تالش، آن ــتانه برس ها برای آس

ی اقتصــادی در گســترهی خام ارزش افزودهافزایش 

ــحنهدانایی که  ــلی در ص ــت،  ی رقابتمنبع اص اس

 ســاســی خواهند شــد. این نکته راهای ادچار چالش

ه که نیل ب اید در راه این تالش فراموش نمودنب نیز

ــودمندی در زمانی  دهد روی نمی مدت کوتاهاین س

   طلبد.و زمانی متوسط تا دراز را می

ـــویرنمودارهـای موجود در  ـــانگر ۱ تص آن  نش

ــد ــتند که چقدر میانگین رش به ازای هر  GVA هس

                                                 
1 Gross Value Added - GVA 
2 Average GVA per worker 
3 The Work Foundation 
4 Knowledge Occupations 

ــب و کار د ۱کارگر ــتگی به میزان کس انایی محور بس

ـــالمت)منهای آموزش، مراقبت ـــی از  های س و بعض

ــال  های خالقیتبخش  ۲۳۳۷و فرهنگی( دارد. در س

بایست درصد از کسب و کار یک شهر می ۲۱ل حداق

ـــد دانـایی محور می به ازای کارگر  GVAبود تـا رش

ی یک رابطه GVAدرصــد،  ۲۱روی دهد و در باالی 

ر ه با گذشت ،ی بحرانیکرد. این نقطهمی خطی پیدا

درصــد  ۲۷به  ۱۰۰۱رشــد داشــته و در ســال  ،ســال

 رسیده است.

نیز همین مفهوم  ۱تصویر در سـمت چ  نمودار 

 بر اساس .دهدمی نشان ۴تعریف بنیاد کار بر اسـاسرا 

ـــد از کســـب ۱۱حداقل باید  ،این منحنی و کار  درص

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

 GVAی جالب آن اسـت که افزایش چشمگیر در نکته

ــت که  ــهر،  ۳۰هنگامی اس ــب و کار ش ــد از کس درص

ـــنعــت ر را از آن خود کرده بــاشـــد. دانــایی محو ص

ـــویرهــای موجود در نمودار نیز نشـــانگر نقش  ۶ تص

ـــغـل ـــطح افراد با کیفیت باال در   ۳های داناییش و س
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ـــان میهر بـه ازای  GVAافزایش   دهند. کـارگر را نش

درصد از  ۱۱/۲۳شود چنانچه همانگونه که مشاهده می

به  GVA ،ی مدیران ارشـد باشدمشـاغل شـهر در رده

و هر چقدر مهارت کارگران و  هرکارگر رشد یافتهازای 

نیز باالتر باشــد،  ۲کارگران ی ســطح شــایســتگیدرجه

GVA  (.۶تصویر )یابد هرکارگر رشد میبه ازای 

سـودمندی اقتصادی شهر دانایی، تبدیل  رافزون ب

                                                 
1 Qualification 

توأم با افزایش کیفیت  ،داناییشـــهر شـــدن شـــهر به 

ــــد. یز مین زنــدگی ای از ، بــه مجموعــهدر زیربــاش

که در )هر دانایی های تبدیل شهر به یک شسـودمندی

ــطح مطبوعات بین ــاس مللی مدیریت داناییالس  بر اس

 شماریم.می اند( برهای پژوهشی به دست آمدهیافته

 مزد باالخلق اشتغال با دست 

 و خلق ثروت پرشتاب در درآمد جامعه رشد 

 ارزش یمحاســبه با)نمودار راســت( و بنیاد کار )نمودار چ (  OECD فیتعر اســاس بر محور ییدانا یکارها و کســب اوج نقاط:  ۱ یرتصــو
 (GVA) خام یافزوده

 )نمودار چ ( کارگران یستگیدرجه و سطح شامدیران ارشد )نمودار راست( و بر اساس  یینقاط اوج شدت دانا : ۶ یرتصو
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 ــاد پایدارتر با افزایش ظرفیت نوآوری  و جذب اقتص

 سرمایه گذاری بیرونی 

 باز زنده سازی صنایع سنتی 

 توریسم ترقی در صنعت   

 ــت ــارکت در ثروتر های فراوانفرص ت از جهت مش

های عمومی )مانند ســرمایه گذاری در دامنهطریق 

ـــهیالت عمومی ها، حمل و نقلها و باغپـارک ، تس

ای هیره( و اعتبار بخشی بهتر در شبکهفرهنگی و غ

 ۲ایمنی اجتماعی

 ه ترقی در ســـرافرازی، فخر و اعتماد شـــهری که ب

ی ز سرمایه گذاری سرمایهعنوان ســکویی جهت با

 نماید.می محلی عمل

 تواند دانایی ی دانـایی محور کـه میخلق جـامعـه

 را در زمان مورد نیاز فراهم آورد. ۱درنگبی

  خدمات آموزشی بهتر 

 جریناو مهها خلق محیط تحمل آمیز برای اقلیت 

ها، ســاختار شهر دانایی در عملکرد افزون بر این

ی برا آنالین توســط اشــتراک دانایی بهتر دموکراســی

نماید و دسترسی استوار نقش ایفا می تمام شهروندان

هت را ج درنگبیو به روز تسهیالت اطالعاتی ارزان و 

ـــهروندان  ای آنالین را مورد همهیا نموده و گفتمانش

ـــد که دهد. از این رو به نظر میحمـایت قرار می رس

شکاف ” را به جای 3“دیجیتالیاگیری فر” شهر دانایی

 های جریاننماید و سودمندیمی جایگزین “دیجیتالی

ـــهرا برای همـه فنـاوری فراهم  رونـدان جـامعهی ش

(.4آورد )می

 

  

                                                 
1 Social Safety Nets 
2 Just-in-Time 
3 Digital Inclusion 
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 ییدانا یشهرها هایسودمند:  ۲جدول 

 های اقتصادی و سازمانیسودمندی

 خلق شغل با درآمد و پاداش خوب 

 پرشتاب در درآمد و ثروت جامعه رشد 

 های فراملیگذاریهای فناورانه و سرمایهیک اقتصاد بیشتر پایدار با نوآوری 

 سازی صنایع دستیباز زنده 

 ی محلی در درون اقتصاد محلیترقی سربلندی شهری و ایجاد اعتماد به باز سرمایه گذاری سرمایه 

  کند.می کمک فرهنگ کارآفرینیارتقاء خطر پذیری که به ساخت 

 و خالقان ها، شرکتهای آن است و پیوستگی پا بر جا میان دانشگاهاز عناصر مرکزی توسعه خلق و نوآوری 

 و فرهنگی های اجتماعیسودمندی

 های عمومی و سرمایه گذاری بهتر جهت اشتراک ثروت از طریق سرمایه گذاری در دامنههای بزرگتر فرصت
 های ایمنی اجتماعیشبکه

 آورد.ی دانایی که دانایی روزآمد را در زمان مورد نیاز فراهم میخلق جامعه 

 ی مدارسی پیوستهضمانت آموزشی بهتر و شبکه 

 ها و مهاجرینل پذیر برای اقلیتخلق محیط تحم 

 فرهنگی در تولید فرهنگی و صنعت رهبری 

 سازند.مسیر می ابزارهایی که دسترسی به دانایی را جهت شهروندان 

 جدید برای تمام شهروندان های ارتباطاتدسترسی به فناوری 

 های فیزیکی و زیست محیطیسودمندی

 ی دیجیتالپیشتازی در بح  منطقه 

 آمیزد.های جدید را در هم مییک طراحی شهری و معماری که فناوری 

 به کار گیری و آشکارسازی میراث طبیعی، معماری و تاریخی آن به عنوان یک عامل جذاب 

  ترمیم محیط زیست ساخته شده و طبیعیبهبودی در ظرفیت افزایش و 

 به تصمیم گیری پیرامون زیست محیط تعهد باالتر جامعه 


