فصل دوم

عوامل کلیدی موفقیت ،شکست
و پیشرانهای شهر دانایی
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تصویر ۶

تصویر ۶

بیشــتر شــهرهایی که در جســتجوی یافت جایگاه

بازآفرینی در زیرسـاختهای سنتی و سرمایهگذاری در

خود به عنوان یک شــهر دانایی هس ـتند از هنگامههای

زیرسـاختهای فناوری میباشد .برای موفقیت در گذر

همســانی گذر می کنند که شامل تحلیل ژرف وضعیت

به یک شـــهر دانایی چند عامل اســـت که در همهی

موجود ،تعریف چشـم انداز و راهبرد ،پیاده سازی طرح

مدلهای توســعهای شــهر دانایی مشــترک میباشــند.

عملیـاتی ،بـا توجـه ویژه بـه منظرهـایی پایه همچون

اضــطرار ۲اســت  .زیرا باید

اولین عامل ،ایجاد یک ح

تصویر  : ۷طراحی و توسعهی یک شهر دانایی
Sense of Urgency

1
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یک اعتقاد به لزوم تغییر وجود داشــته باشد .شهرهایی

شــرکتهای جدید شرکت مینمایند .افزون بر این ،در

که در گذر به اقتصــاد دانایی محور گام برداشــتهاند ،به

بیشتر شهرها ،بازیگران بخش خصوصی نقش پیشتازی

صورت عموم ،دچار شرایط دشواری بودهاند؛ مانند:

را در تعریف و پیاده ســـازی چشـــم انداز و راهبرد به

الف) رکود در صنایع جاری کلیدی خود؛ مانند از

عهـده گرفتـهانـد .برای نمونه ،بخش خصـــوصـــی در

دست دادن بازارهای اروپای شرقی برای شهر استکهلم،

رنسـان

شـهرهایی همچون لیون ،بارسلونا و آسیتین،

بخش صنعتی در دوبلین و لیون و پایان مقاطعه کاری

همبستگی از خود نشان داده است.

نظامی در سان دیگو
ب) کمیـابی منابع محلی؛ مانند کاهش مواد خام
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در سنگاپور ،سیاتل و استکهلم

عامل ســوم موفقیت ،هدف قرار دادن فرصــتها و
ثبـات و پـایـداری در پیاده ســـازی راهبردها اســـت.
شــهرهایی که در گذار به شــهر دانایی گام برمیدارند

ج) افـت بهـا و افول مرکز تجاری شـــهر در برابر

باید بر کاربرد چشـم انداز و راهبرد تدوین شدهی خود

بخش کالن؛ مانند بوســتون ،سان فرانسیسکو ،شیکاگو

پــایــدار بمــاننــد .برای نمونــه در دوبلین ،هر پروژهی

و دنور

پیشــاهنگ باید با راهبرد شــهری هماهنگ باشــد .در

عامل موفقیت دوم ،نقش پیشــتازی فعاالن محلی

استکهلم ،تمام پروژههای توسعهای باید در خط یکی از

(بخش عمومی و هم بخش خصــوصــی) است .هر چند

چهار بخشی باشد که جامعه به عنوان برتریهای خود

که برای رشــد و توســعهی یک شــهر ،حمایت روش ـنِ

برگزیده اســت (فناوریهای اطالعات ،رســانهی نوین و

سطوح باالی دولتی الزم است ولی بدون فعالیت مثبت

اینترنت ،فناوری زیستی و زیست پزشکی و فناوریهای

و تکثیرگذار رهبری محلی ،نتایج چشــمگیری حاصــل

زیست محیطی).

نمیآید.

چهارمین عامل موفقیت ،سرمایهگذاری مالی قوی

برای نمونه در اســتکهلم ،نهادهای یادگیری عالی

و پیگری پیوستهی اهداف است تا که تغییرات برجسته

از ســال  ،۲۳۳4پاسخگویی در برابر توسعهی اقتصادی

و پـایدار نمود یابند .ســـرمایه گذاریها چشـــمگیر و

محلی و منطقــهای را عهــده دار شــــده و در بنیــان

طوالنی مدت بوده و با چشم انداز رهبری مورد حمایت
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تصویر  : 4چارچوب مفهومی توسعهی شهری دانایی محور ()KBUD

قرار میگیرند .شـــهرهای دانایی موفق نه تنها از منابع

عمومی ،در سطح ملی و فرا ملی نیز اهتمام ورزیدهاند.

مالی بخش دولتی و خصـــوصـــی بهره بردهاند بلکه با

این شــهرها همچنین برای تضمین آن که عوامل

برقراری ســـیســـتم مالیاتی و جذب ســـرمایه گذاری

بنیادی جهت توســعه ،جذب و ابقاء کارگران دانایی در

ســالهای پیش رو به کار آیند ،گامهایی برداشــتهاند.
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فراهم آمده است.

شـهر دنور ،سـه میلیارد دالر را برای بازتوسعهی بخش

جان کالم آن که شـهرها در دوران اقتصاد دانایی

مرکزی تجاری خود هزینه نموده اســت .شــهر بوستون

محور ،ســرمایه گذاری کالنی را در راهبردهایی که آنها

نیز  ۶۰میلیارد دالر برای باز نوآفرینی شــهری و بهبود

را از دیـد کارگران دانایی پر جذبه جلوه گر مینمایاند،

پیوندهای گســترده ی خود تا حد یک سیستم ترانزیت

به انجام رساندهاند (.)۳

عمده هزینه کرده است .چنین سرمایه گذاریهایی نیز

از این رو به نظر میرســـد که فرایند توســـعه به

طی چند ســال گذشته توسط بارسلونا ،لیون و دوبلین

ســوی شــهر دانایی نه ســاده و آسان و نه تند است .از

انجام پذیرفتهاند.

آنجا که مفهوم شهر دانایی به منظرهای بسیار متفاوت

در نهایت ،موفقیت در این پروژههای پیشـــاهنگ

ت درون شــهر مینگرد ،هر تالشی برای توسعهی
زیسـ ِ

بســـتگی به تالشهایی دارد که تضـــمین کنندهی آن

شــهر دانایی باید به صــورت فعاالنه از ســوی پیکرهی

باشــند که زیســت روز به روز در این شــهرهای تغییر

جـامعه نیزمورد حمایت قرار گیرد؛ مانند دولت محلی،

یافته و همچنین کارآمد و لذت بخشتر شده باشد .در

شــهروندان ،بخش خصــوصــی ،سازمانها ،دانشگاهها و

بارســـلونا و بوســـتون ،تالش ویژهای جهت حفاظت از

غیره.

ویژگیهـای متمایز کنندهی بخشهای میراثی شـــهر

برای نیل به این هدف یک راهبرد منسجم ،آغاز

روی داده اســت .افراد خارجی که برای کسب و کار به

با توانمندیهای شـهر ،میل و خواسـت سیاسی دولت

بارســـلونا میآیند ،یک دفتر کار با کامپیوتر و اتصـــال

محلی ،محیط نظم بخش و منــابع و توانــایی جــامعــه

اینترنتی نیز برای آنها فراهم آورده میشود.

برای میل به سوی توسعهی فرهنگ مشارکتی دانایی

همچنین شــهرهای دانایی موفق ،ســرمایه گذاری

محور ،مورد نیاز اســـت .دولتهای محلی راهبردهای

نیز بر پروژههای پیشاهنگ ،با گسترهی اثر در عرصهی

گوناگونی را برای تبدیل شـهرشان به شهرهای دانایی

دولت الکترونیک ،به انجام رســـاندهاند .برای نمونه در

محور پیگیری میکنند .آقای کاریلو که نامی آشنا در

دوبلین ،خدمات تحت وب برای افراد و نیز کسب و کار

مفهوم ساماندهی شهرهای دانایی است ،عوامل زیر را

در شـــکل گیری شـــهرهای دانایی مؤثر و ریشـــهای

کلیدی که این گروهها شــامل میشــوند ،بســیار مهم

میداند (:)۲۱

هســتند .باید این را خاطر نشــان کرد که این دســته

 یک رهبری که متعهد به ســـالمت پایدار جامعهی

بنـدی از آزمودن تالشهـای کنونی جهت توســـعهی

خود است.

شــهرهای دانایی اســتخراج شــده اســت و با به دســت

 یـک تودهی بحرانی از ارگانهای تغییر ۲که درک
کافی از ســطح تفاوتهای کیفی شــهر دانایی را به
دست آورده باشند.

عوامل در آینده دستخوش دگرگونی خواهند شد.
این گروهها شامل:

 یـک ظرفیـت مفهومی و تکنیکی جهت گفتمان و
توسعه سیستم اجتماعی
ی
ی اجتماع ِ
ف سرمایه ِ
 یک وضعیت مستحکم و شفا ِ
دانایی محور

 سیاسی

میل سیاسی مهمترین عامل برای موفقیت در راه
توســعهی شهر دانایی است .این عامل همچون اخگری
برای کنشهـای بعـدی نقش ایفا میکند .بدون تردید،

 مجموعهای از پروژههای پیشــاهنگ راهبردی برای
نیـل بـه تعادل ســـرمایهای بهینه و تغذیه نمودن
بهترین عملکردهای

آوردن دادههای بیشــتر و بررســی تجارب جهانی ،این

گسترده۱

 یـک شـــبکـهی بینالمللی از ارتبـاطـات با موارد
برجستهی نوآورانهی دانایی محور (.)۲۱

یک چارچوب مناسب نیز باید موجود باشد.
 راهبردی

هر تالشــی برای تبدیل شــهر به یک شــهر دانایی
محکوم بـه فنـا خواهـد بود اگر بـا یـک چشـــم انــداز
راهبردی روشن هدایت نشود .این چشم انداز راهبردی

تصـویر  ۳عوامل موفقیت کلیدی اصلی وابسته به

باید تمامیت دانایی ژرفی که انعکاس دهندهی وضعیت

مفهوم شهر دانایی را در شش گروه اساسی دسته بندی

شهر باشد را متحد نموده و لحاظ دارد .این چشم انداز

نموده است .این گروهبندی و همچنین عوامل موفقیت

برآمـده از دیدگاههای فعاالنی اســـت که مســـئولیت
Change Agents
Global Practices

1
2
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آینـدهی شـــهر را بـه عهده دارند؛ مانند دولت محلی،
ارگـانهـا و ســـازمـانهای ویژه و غیره .چشـــم انداز

بسیار مهم است که شهروندان با فناوریهای نوین

راهبردی ،مجموعـهای از اهـداف ویژه و مجموعهای از

آشـنا بوده و به آنها دسـترسـی داشـته باشـند .اصو ًال

اقدامات و عملکردها و سنجشها را شامل میگردد.

زیرســاخت فناوری اطالعات و ارتباطات ) (ICTشــهر

 مالی

باید در سطح باالیی باشد.

پیش از پیـاده ســـازی هر طرح راهبردی ،اعتبار

28

 فناوری

 اجتماعی

مالی مناسب جهت پروژههای پیشاهنگ بایستی تکمین

ســطح باالی آموزش و اســتانداردهای زندگی ،در

شــود .شــهر میتواند از طریق کنشهای بازاریابی ،در

ترکیـب بـا فرهنـگ به اشـــتراک گذاری دانایی نقش

جذب سرمایهگذاری بیرونی موفق گردد.

چشـــمگیری دارد؛ زیرا این عـامـل ،اجـازهی پذیرش

تصـــویر  : ۳عوامل موفقیت
وابسته به مفهوم شهر دانایی

گســـتردهی مفهوم جــدیــد و تغییرات مورد لزوم در

چشـمگیری هستند که باید به صورت ژرف مورد تحلیل

شیوهی زندگی شهروندان را میدهد .همهی این موارد

قرار گیرند .در هنگامهی پیاده سازی ،بخش خصوصی و

در زمینهی مناســـبی از حقوق انســـانی و آزادی روی

سازمانهای غیر دولتی ۲نقش عمدهای بازی میکنند.

میدهند.

تعهـد به طرح راهبردی و حمایت فعال از آن (به

 زیست محیطی

محیط کسب و کار و نیازهای بازار ،دو عامل بسیار

ویژه در هنگام پیاده سـازی پروژهها) در تبدیل شهر به
یــک شـــهر دانــایی کمــک فراوانی مینمــاین ـد (.)4
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تصویر  : ۲۰چارچوب یک شهر پایدار که موجب رشد در مناطق فراتر از شهر میشود.
Non-Governmental Organization - NGO

1

شـــکل گیری خوشـــههای دانایی ،۲عامل مهم دیگری

تبعیض و محروم سازی اجتماعی و پدیدهی جایگزینی

است که در راه توسعهی شهر به یک شهر دانایی کمک

افراد طبقهی متوسط و برخوردار به جای افراد نیازمند،

میرســاند .یک چارچوب سنجیده از خوشههای دانایی

در زمــان بــاز نوآفرینی و بــازســـازی ،۱از موارد مهمی

میتواند بنگاهها را در بخش صـــنعت گرد هم آورده و

هســتند که به عنوان عوامل شــکســت در راه توسعهی

توانمند ســازد و خوشــههای مورد لزوم برای یک شــهر

شهر دانایی نام برده شده اند(.)۱

دانایی را توســعه دهد .این چارچوب با توانمند ســازی
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پروفسـور ریچارد فلوریدا ،از واژهی ”تصلب

نهادی“۴

بنگــاههــا ،توان رقــابتی آنهــا را نیز افزایش میدهــد؛

برای توصـــیف مراکز شـــهری مــاننــد پیتزبورگ کــه

خوشـــههـا را در ردیف و پیوند با پیشرانهای بیرونی

نتوا نستند به صورت موفقیت آمیز به سوی شهر دانایی

(مانند دانشگاهها ،بانکها ،صنایع تکمیلی و دولت) قرار

جهش نمایند ،استفاده کرده است .این شهر پروژههای

میدهــد؛ کــارایی خوشـــههــا در برابر بهترین عملکرد

عمده ای برای تبدیل صــنایع سنگین به صنایع پاک را

محــک زده و از شـــکســـتهــا میآموزد؛ در نهــایــت

در منـاطق اطراف خود انجـام داد و بر روی فرودگاه و

خوشــه های کارآمد را در اندرون ســیستمهای با ارزش

ورزشگاههای فرامدرن ،سرمایه گذاریهای مهمی انجام

در کالس جهانی هدایت و در هم میگنجاند (.)۱

داد .هر چند این شهر در میان شهرهای آمریکا ،رتبهی
باالیی از لحاظ کیفیت زندگی برای شهروندان به دست

عوامل شکست در مسیر تبدیل به شهر دانایی

آورد ولی متکســفانه اقتصــاد آن برای چندین ســال به

عوامل کلیدی شـکست در گذر به شهر دانایی (به

رکود گراییده است و کسب و کار نیز به آرامی به بیرون

دلیـل نبود تجربیات کافی و جوان بودن مفهوم شـــهر

از این منطقه میل میکند .حتی جدیتر آن که جمعیت

دانـایی) هنوز به خوبی در ســـطح ادبیات جهانی مورد

ن تربیت
نیز رو به افول گذاشته است و به ویژه افراد جوا ِ

بررسی قرار نگرفتهاند .با این وجود” ،شکاف دیجیتالی“

یافته نیز به مراکز دیگر تغییر مکان دادهاند.
1

Knowledge Clusters
Gentrification
3
Institutional Sclerosis
2

بر اساس نظر ریچارد فلوریدا ،پیتزبورگ الزم دارد

 مـاهیت مصـــنوعی تغییرات ،به آن گونه که مرکز

که توجه ویژهای به خواستهای کارگران دانایی از خود

توجه به سـوی صــنعت توریسم بوده و نه مسیر به

نشان دهد .مدیران شهر ،همهی گامهایی که از دیدگاه

سـوی شـهر دانایی؛ یکپارچه سازی مصنوعی میان

ســـنتی موفقیت آمیز نمود میکردند را برداشـــتهاند؛

ساکنین و کارگران دانایی محور

گرچه این گامها ســـودمند هســـتند ولی چندان مؤثر

 ماهیت مصــنوعی زیرساختهای نوین ،به آن گونه
که که هدف آن ارتقاء خوشــههای فناوری اســت؛

نیستند.
شـــهرهای دیگر نیز تالشهای قابل مالحظهای را

فضـاها به گونهای میان افرادی به اشتراک گذاشته

انجــام دادنــد ولی اغلــب مــاننــد شـــهر بــالتیمور ،در

شــده اســت که بر روی تحقیق و توســعه

مسـیرهای اشتباهی افتادند .این شهر هدف و توسعهی

یکسـان یا کار روی راهبردهای همسان نمیباشند؛

خود را بر بنیان توریسـم گذاشـت و یک صنعت پویا را

گزینش بخشهــای ویژه ،بــدون در نظر گرفتن

در اطراف یک نهاد پزشکی بینالمللی به نام بیمارستان

ماهیت فزایندهی میان رشتهای گسترههای دانایی

جان هاپکینز ،توسعه داد .این راهبرد تا حدی موفقیت

و عدم توجه به نقش گفتمانهای میان رشتهای.

آمیز بود و موجب باز توســعهی منطقهی بندر شــد .اما

 توجه فزاینده به زیرســـاختهای گذشـــته؛ مانند

اقتصــاد شــهر با وجود اینکه شــغل فراوان خلق نموده

)(R&D

ورزشگاهها

است ،دچار رکود است؛ زیرا اکثر این شغلها در صنعت

 توجه کم بر روی شـــدت و کیفیت جریان دانایی؛

چرخشــی۲

ارزش کم بـه نهـادهایی همچون بیمارســـتانهای

خدمات ســنتی با دســتمزد پایینِ با نرخ
نیروی کار باال جای دارند.

در یـک فراگرد کلی ،پـارهای از ویژگیهای زیر را
میتوان به عنوان عوامل شـکسـت ،در مسـیر به سوی
شهر دانایی بر شمرد:

دانشــگاهی؛ توســعهی مصــنوعی یا نا کامل میراث
فرهنگی
 توجـه فزاینده بر روی کســـب و کارهای پر جذبه؛
اقدام ناچیز برای جذب کارگران دانایی
Turnover Rate

1
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پیشرانهای شهر دانایی

تاریخی و یا محصــول تداخالت سیاسی و یا ترکیبی از

در این بخش از نوشتار به پیشرانهایی که جهت

هر دو است؟

”منطقهی شـــهر دانایی“ ۲یا ایدئوپولی

۱

پیشـــنهاد

هر چنــد کــه بــه عوامــل موفقیــت جهــت خلق

شدهاند میپردازیم .بیشک در دل تمام این پیشرانها،

شـــهرهای دانایی نظر افکندیم ولی این عوامل بســـیار

مفاهیمی نهفته اســت که برخاســته از عوامل موفقیت

عــمومی بوده و تحلیــل فراتری را بــه منظور درک

جهت بنیان شــهرهای دانایی نیز میباشــند .نگرش در

پیشرانهـای مهمی کـه جهـت افزایش شـــدت و بار

این پیشرانها ،این پرسش را به ذهن بازتاب میدهند

دانایی در شــهری که به ســوی اقتصــادی ســرشــار از

که آیا خلق یک شـــهر دانایی ،ماحصـــل یک حادثهی

موفقیت و پایداری گام برمیدارد ،نیار دارد .بر اســـاس
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تصـــویر  : ۲۲پیشرانهای
شهر دانایی

Knwolege City-Regions
Ideopolis

1
2

بازنگری در سطح مطبوعات جهانی ،مدل دادهها ،چهار

فنـاوری دارد و یا حتی نیاز به فضـــای بزرگ جهت

مطــالعــهی موردی جهــانی و ده مورد مطــالعــه در

رشــد خود دارد ،قالب پارکهای کســب و کار برون

انگلســـتـان ،پژوهشـــگران به  ۳پیشران جهت خلق

شهری مناسبت دارد .در هر صورت نباید این نکته را

شهری سرشار از دانایی ،نائل آمدهاند (:)۲۰

فراموش نمود کــه نزدیکی کســــب و کــارهــا بــه
نیـازمندی های خود ،چه از دید حرفهای و چه از دید

 /2خلق شهر دانایی فیزیکی

آسـایشـی و تفریحی ،موجب شـبکه سازی گردیده و

خلق شـهر دانایی تا یک شـهر پسا صنعتی ،نیاز

شـــبکه ســـ ازی نیز موتور محرکهی نوآوری قلمداد

به تغییرات فیزیکی دارد .پاکســازی ســاختمانهای

میشــود  .از این رو ،چیدمان فیزیکی شــهری جهت

شـهر ،سرمایه گذاری بر روی زیرساختها ،بازآفرینی

فراهم آوردن وســـایل آســـایش شـــهری و حرفهای

فضـــاهــای موجود و نیز خلق فضـــاهــای جــدیــد،

بنگاه های دانایی محور ،یک اولویت است.

باز زنده ســازی خانههای قدیمی و ســاخت خانهها و
دفاتر کار جدید؛ از راهکارهایی است که می توانند در

 /1شننناسننایی نقاط قوت و ضننعف ش نهر و

چشم شهروندان  ،سرمایه گذاران و کسبه چنین نمود

پرداختن به آنها

نمایند که شـــهر در آغاز به ســـوی شـــکوفایی گام

بسیاری از شهرهای موفق دنیا در گسترهی کسب

برداشــته اســت  .البته جهت توســعه ،در تغییر فضای

و کار دانایی ،ساختار خود را بر روی تاریخ و داراییهای

فیزیکی شـهر و فراهم آوردن وســایل آسایش باید به

موجود خود گـذاشـــتـهانـد؛ مـاننـد کمبریج بـا تاریخ

گونهای عمل شـود که موجب جذب کسب و کارهای

بیهمتــای خود کــه نمیتوان آن را در جــای دیگری

دانایی محور و کارگران دانایی گردیده و گســـترهی

یافت و یا تولید نمود .داشــتن دانشــگاه با قدمت چند

نیـازهـای آن هـا را پاســـخ دهد .برای مثال ،چنانچه

قرن ،همچون مغنـاطیســـی برای جذب افراد نخبه در

کسب و کار دانایی محور و یا یک بنگاه دانایی محور

ســـطح بین المللی نقش ایفـا میکند .از این رو یافت

نیـاز بـه نزدیکی بـه دانشـــگاه و یا پارکهای علم و

داراییهای شــهر و درک این موضــوع که شــهر از کجا
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آمده و به کجا میل مینماید ،بسیار مهم است.

اشاره شد ،گاهی این گرانیگاه میتواند قدرت آکادمیک

شـناسایی نقاط قوت و ضعف یک شهر این امکان

شـهر (مانند کمبریج و بوسـتون که دارای دانشگاههای

را بـه آن میدهـد کـه بر روی نقـاط قوت خود برنامه

تحقیقـات محور مـانند  MITو هاروارد هســـتند) و یا

ریزی راهبردی انجام داده و از نقاط ضـــعف به ســـوی

نقاط قدرت تاریخی شـهر (تولیدات پیشرفتهی صنعتی

تکامل به سـوی یک شهر دانایی بپرهیزد .همانگونه که

برای شهری همچون شفلید) باشد.

جدول  : ۱سه بعد از توسعهی شهری دانایی محور ()KBUD
تأثیرات
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توسعهی شهری دانایی
محور ،پیش برده شده
توسط فرآیند
)(Process-driven

توسعهی شهر دانایی
محور ،پیش برده شده
توسط محصول

دانشگاهها نقاط بحرانی هستند.
نقش فعال گسترهای از
مطالعات اجتماعی علم و دانایی به عنوان یک
درگیر شدن دانشگاهیان از تمام
فرآیند؛ شیوههای جدید ذینفعهای محلی شامل
فناوری
سطوح دانشگاه.
تولید دانایی ،شیوههای سیاستمداران شهر که در
برهمکنشهای سیال و متنوع که
کارکردن ،درگیر شدن فرایندهای پژوهش درگیر
میشوند .سودمندیهای متنوع ترسیم آن دشوار است .دانشگاهها
کاربر و تبادل دانایی
در زمینههای سیاسی ،اقتصادی و راهبردهای هوشمندانه را فراهم
میآورند.
اجتماعی
مطالعات اقتصادی و
نوآوری

دانایی به عنوان محصول نقش تسهیل کنندگی غیرفعال از دانشگاهها به عنوان فراهم آوران
نهایی که توسط کاربران لحاظ خلق محیطی برای نوآوری .دانایی؛
انتهایی آشکار میشود .سودمندیهای غیرمستقیم محلی تککید برهمکنشهای
کسب و کار  -دانشگاه.
مشاهده میشود.
عدم نیاز به درگیر نمودن
راهبردی

تئوری رشد شهری،
کارآفرینی شهری،
ایدوپولی

تککید بر روی اجزاء برای دولت شهری در مرکز راهبردهای دانشگاهها در میان دیگر شرکاء.
درگیر شدن نهادها به صورت
شهری جدید.
کسب موفقیت؛
راهبردی ،بیشتر از درگیر شدن
تککید بر نشانهای تجاری و
پرداختن به ”چه“ تا
تک تک افراد دانشگاهی صورت
جایگاه
”چگونه“ و ”چرا“
میگیرد.

)(Product-driven

توسعهی شهر دانایی
محور ،پیش برده شده
توسط دستیابی
)(aquisition-driven

دانایی

شهری

دانشگاه

ideopolis

 /9تنوع در تخصص گرایی

ویژه باید بر اساس داشتهها ،کسب و کار و دانشگاههای

تنوع در تخصــص گرایی  ،واژهای اســت که برای

خود باشــد .مانند شهر بریستول که میل شهر به سوی

توصـــیف شـــهری با توانمندی در بخشهای گوناگون

هوافضـــا به دلیل اســـتقرار بازار کار با تخصـــصها و

(تککید بر چندین تا یک یا دو صــنعت) و نیز داشــتن

مهارتهای مربوطه و بنگاههای وابســـته با ارتباطات و

خوشـههای تخصـصی ویژه و مهم به کار برده میشود.

شبکههای گسترده در منطقهی شهری توأم بوده است.

تنوع در تخصــص گرایی را میتوان به عنوان پیشران

نکته ای دیگر که به همین موضوع پیوستگی دارد

به سوی شکوفایی دانایی محور شهر قلمداد نمود.

آن اســـت که تنوع در تخصـــص گرایی به معنای آن

وجود این در تخصــصها موجب میشود که شهر

نیســت که یک شــهر با پایهها و زیرساختهای ناتوان،

دانـایی بتواند ”راهبرد مدیریت خطر“ خود را به خوبی

سـودای دسـتیابی تخصـصی به بخش پر شدت دانایی

مدیریت نموده و از پیامدهای ناخواســتهی برخاسته از

(مانند نانوفناوری) را در ســـر بپروراند؛ بلکه بایســـتی

رکود اقتصـــادی در یـک بخش ویژه ،گریز نمـاید .این

بیشـــترکوشـــش نمـاید تا از این فناوریهای مد روز

موضـــوع را نبــایــد از ذهن دور داشـــت کــه تنوع در

اســـتفاده کرده و امکان توســـعهی بخشهای دیگر را

تخصـص گرایی و داشتن آمیزهای از صنایع گوناگون را

فراهم آورد .به عنوان مثالی دیگر ،شــهر باید به صورت

نباید به عنوان مانعی جهت دستیابی تخصصی شهر در

نوآورانــه این گونــه فکر کنــد کــه چگونـه از فنــاوری

یک حوزه و گســتره ی صــنعتی دارای اولویت محسوب

اطالعـات و ارتبـاطـات جهـت حمـایـت دیگر بخشها

نمود .به زبان دیگر ،تنوع در تخصص گرایی و مدیریت

اســتفاده نماید .در هر صــورت ایجاد تعادل میان ایجاد

خطر در شـهر دانایی به معنای آن نیست که شهر الزم

پایهی اقتصــادی متنوع کافی جهت ”مدیریت خطر“ و

اســت که هر چیزی را برای همهی صــنایع انجام دهد؛

نیز فراهم آوردن زمینههای کافی تخصص جهت جذب

زیرا شـــهرهـای موفق دانایی ،آنهایی بودهاند که یک

کـارگران دانایی و کســـب و کارهای دانایی محور ،هر

تخصص گرایی متمایز کننده و مناسب را پی گرفتهاند.

چند که بسـیار دشـوار بوده اما از ویژگیهای شهرهای

باز تککید میشود که میل شهر دانایی به تخصصی

موفق دانایی محور قلمداد میگردد.
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تصویر  : ۲۱عوامل توسعهای شهرهای دانایی

 /5سازمانهای با مهارت دانایی برتر

برمیدارنــد .از این رو ،هر چنــد وجود تعــداد بــاالی

وجود تعداد باالی ســازمانهای با مهارت دانایی

سازمان های با کسب و کار دانایی محور در شهر مهم

برتر از پیشرانهــای کلیــدی برای افزایش شـــدت

و اجتناب ناپذیر اســت اما وجود شــغلهای با ارزش

دانایی در شــهر اســت .ســازمانهای با مهارت دانایی

باال ۲که مردم محلی در ســازمانهای با شــدت باالی

برتر ،ســازمان هایی هســتند که با مشــاغل با کیفیت

دانایی مهارت های خود را عرضه میدارند نیز اهمیت

برتر و نیروی کار بســیار ماهر به ســوی بهرهوری گام

دارد.
High Value

1

 /5آموزش پر طراوت و چنااک در پیونند با

اهداف مشـــترکی را در زمینهی توســـعهی پیوندهای

جامعه و اقتصاد

مســـتحکم میــان پژوهش و کســـب و کــار و افزایش

جهت افزایش شدت و بار دانایی در شهر ،بایستی

بهبودی در” انتقال دانایی“ در خور شـــهر را میجویند.

بر روی مهــارت مردم محلی از طریق ســـازمــانــدهی

همچنین دانشـــگـاهها ،امکان آموزش مادامالعمر را بر

مــدارس خوب و آموزش عــالی چــاالک ،اقــدام نمود.

همهی شــهروندان مهیا نموده و به بخش خصــوصــی و

همـهی شـــهرهای موفق ،دانشـــگاههایی با معروفیت

بخش نیروهای داوطلب برای زدودن چهرهی محرومیت

جهانی داشتهاند که پیوستگی نزدیکی را با کسب و کار

و بیکاری ،در انتقال دانش تالش مینمایند.

(بر اساس حوزهی تخصصی خود) از خود نشان دادهاند.

از این رو ،دانشـــگـاهی که تنها برجســـتگیهای

البته یاد این نکته نیز مهم اســت که تنها داشــتن یک

پژوهشــی خود را در ســطح بینالمللی و رقابت با دیگر

بخش آموزش عالی قوی نمیتواند موجب رشد شهر به

دانشـگاهها میجوید و رویدادهای شهر پیرامون خود را

سـوی دانایی شـود و بایسـتی شرایطی دیگر نیز در دو

نادیده میگیرد ،نمیتواند در رشد شهر به سوی دانایی

بخش عرضه و تقاضا حاکم باشد.

و ایجاد فضـــای ســـودمند متقابل مؤثر باشـــد .در هر

در بخش عرضــه ،شــهرهایی که در هدایت شدت

صــورت ،شــهرهای دانایی موفق آنهایی هســتند که

دانــایی از طریق بخش آموزش عــالی موفق بودهانــد،

سـطح خوبی از مشـارکت را با دانشـگاه ،کسب و کار و

آنهـایی بودهانـد کـه بخش آموزش آنهـا بـا جـامعه و

ســـیـاســـتمداران محلی در نقطهی آغاز حرکت خود

اقتصــاد محلی پیوند نزدیکی داشــتهاند .این به معنای

چیدمان کرده و اهداف مشــترکی را با دانشــگاه تدوین

وجود یک مشارکت است که هر دو سو ،سودمندیهای

کردهاند.

خود را خوشــه چینی میکنند .برای مثال ،دانشــگاهها

تکمین اعتبارات ویژه از ســوی مرکز ،جهت ارتباط

معموالً افزایش جــایگــاه ســـطح بینالمللی خود را در

دانشــگاه با شــهر ،یک راهکار ارزشــمند میباشــد .به

پژوهش و تحقیق میجویند و شــهرها نیز به این درک

صورت ویژه در بخشی دیگر از این نوشتار ،به پیوستگی

دســت یافتهاند .در همین زمان ،شــهرها و دانشــگاهها،

دانشگاه و شهر میپردازیم.
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تســـهیالت تفریحی و فرهنگی متنوع ،ســـرمایه گذاری

عرضـــهی یـک چیز متمایز کننده برای ” کارگران

کرده و کــار و زنــدگی میکننــد ،از پیشرانهــای مهم

دانایی“ و ” کســـب و کارهای دانایی“ که در شـــهری با

توسعه به سوی شهر دانایی است .این چیز متمایز کننده
میتوانـد قــابــل لم

بوده (مــاننــد بهبودی

فیزیکی مرکز شـــهر) یا لم

ناپذیر باشـــد

(مـاننـد داشـــتن معروفیت به عنوان مکانی
خوب برای کســـب و کار) .البته این حقیقت
الزم است که بیان شود که پافشاری بیاندازه
بـه نقطـهی متمـایز کنندهی شـــهر (جهت
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افزایش شدت دانایی) کافی نیست؛ زیرا تمام
افراد در زمانی که تصــمیم میگیرند که کجا
زندگی کنند ،نخســت ضــروریات و پایههای
اســاســی زندگی را در زمانی که شغل وجود
داشــته باشــد در نظر میگیرند؛ آنگاه عوامل
بهداشـت و سالمت و ارائهی خدمات عمومی
مطلوب ،نبود جرم و جنایت و زیست پذیری
را و در نهـایـت بـه عوامـل متمایز کنندهای
مـاننـد وجود بـازارهـای خرید ،تســـهیالت
تصویر  : ۲۴جریان دانایی قدرتمند در یک شهر به گونههای متنوع نوآوری در گسترههای
فنـاوری ،ســـازمانی و نهادی میانجامد .اینها خود موجب تقویت شـــرکتها و نهادهای
موجود و شــرکتهای آغاز یابندهی با فناوری باال و پدیداری پروژههای توســعهای نوآورانه
میشوند که همگی از تعیین کنندههای یک شهر دانایی محسوب میشوند.

تفریحی ،نزدیکی به فضـــاهای باز و چهرهی
فرهنگی شهر مینگرند .باز تککید میشودکه
ارائــه و برجســـتــه نمودن نقطــهی متمــایز

کنندگی شهر ،بدون تالش ،بدون ریشهدار نمودن آن در

فراوانی شغل در جغرافیا و شهرهای گوناگون برای این

فعالیتهای کســـب و کار و مشـــاغل دانایی محور و نیز

کارگران وجود داشته باشد ،آنگاه نقطهی متمایز کننده

بدون تالش در جذب کارگران دانایی و ســـرمایه گذاری

شـــهر بـه عنوان عامل مهم جلوه نموده و میتواند اثر

دانایی محور ،دچار چالش خواهد شد.

چشمگیری در گزینش نهایی فرد از خود نشان دهد.

در مقایســه با کارگران دیگر ،کارگران دانایی توان

عدم توجه به نقطهی متمایز کنندگی شهر (مانند

جابهجایی جغرافیایی بیشـــتری را دارند .در نتیجه ،هر

مردم منحصر به فرد ،مغازهها و مراکز خرید و فرهنگ)

چند همانطور که گفته شد ،نقش متمایز کنندگی شهر

میتواند در جذب کارآفرینان ،ســرمایهگذاران ،کارگران

بـه عنوان عـامل ردیف اول انتخاب مکان کار برای این

و شــهروندان دانایی محور ،صــدمات جبران ناپذیری را

کـارگران محســـوب نمیگردد ولی در زمانی که تعداد

بیافریند.

تصویر  : ۲۳پنج عامل موفقیت که شهرهای دانایی برجسته را متمایز میکند.
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میدهد که در کوتاه ترین زمان نه تنها به مکان کار خود

در درون و برون منطقهی شهری

دسـترسـی داشـته باشند بلکه بتوانند ایدههای خود را با

پیـشران بـحرانی دیگر در توفیق اقتصــــادی و

همکاران دانشـگاهی خود در شهر یا کشوری دیگر تبادل

پیشرانی شــهر دانایی ،بح پیوســتگی
آن (شـــامـل حمـل و نقل و ارتباطات)
است .امروزه همهی شهرها ،همانگونه که
دســـترســـی به برق دارند ،به ارتباطات
تلفنی ،موبایل و حتی اینترنت پهن باند
11

اتصــال دارند .ولی تجربهی شهر دوبلین
این را نشان داد که چگونه  ICTو پهنای
باند مناسب ،در کسب وکار دانایی محور
مهم اســت .توانایی به اشــتراک گذاری
ایده با دیگر کسـب و کارها ،دانشگاهها و
افراد بـا کلیـک کردن چنـد دکمه ،یک
بخش بحرانی نوآوری ،در اقتصاد پرشتاب
دانایی محور قلمداد میشود.
در بخش حمل و نقل نیز شهرهای
مـوفق دانش ،پیونــدهــای خوب درون
شـــهری و برون شـــهری (از طریق هوا،
ریــل و جــاده ای) دارنــد و وجود این
پیونـدها این امکان را به کارگران دانایی

تصـویر  : ۲۱شـهرهایی که به شـکوفایی میرسند ،عوامل موفقیت آمیز مشترکی را از خود
نشان میدهند.

کنند .دسترسی آسان منطقهی شهری دانایی به فرودگاه

موفق با سـطح شدت باالی دانایی مانند کمبریج که از

بینالمللی ،میتوانــد بــه عنوان موتور محرکــهی رشـــد

رهبری در ســطح کسب و کار و دانشگاه سودمند شده

منطقهی شــهری دانایی عمل نموده و آن را به شــبکهی

اســـت ،هم اکنون توأمان با نتایج موفقیت اقتصـــادی

پیچیـده اقتصـــاد بین المللی پیونـد دهد .از این رو این

خود ،با پدیدههایی مانند تراکم و فشار بر روی خدمات

حقیقت را نباید فراموش نمود که سرمایه گذاری بر روی

شـــهری روبــهرو بوده و رهبری در بخش عمومی ۲را

شبکهی حمل و نقل از پایههای اقتصاد پایدار است.

میجویــد .از ســـوی دیگر ،بخش عمومی نیرومنــد در

چنانچه در چارچوب توسعهی شهر دانایی ،گزارهی

شـــفیلـد کـه تالش مینماید تا شـــهر را بعد از رکود

”مــنــطــقــهی شـــهــری دانــایی“ را بپــذیریم ،آنگــاه

اقتصــادی در صــنایع مرکزی بر پای خود نگهدارد ،نیاز

ســیاســتگذاری ســیســتم حمل و نقل باید به گونهای

فزاینـدهای را بـه رهبری بیشـــتری در کســـب و کار

طراحی شــود که دســترســی آســان این منطقه را به

جســتجو میکند .با وجود هم زمان با نیاز به ســطوح

فرودگاهی با ظرفیت کافی و نیز زیرساخت ریلی مناسب

متنوع در رهبری ،رهبری بــه دالیــل زیر نیز اهمیــت

فراهم آورد .بنابراین ،هماهنگیهای مدیریتی (در ســطح

دارد:

ســیاســت ملی) الزم اســت تا از رقابت میان منطقهای و

 موجب خلق یک چشم انداز روشن از شهر گردیده

هدر رفتن سرمایهها و منابع پیشگیری نمود.

که میتواند به عنوان چارچوبی جهت تصمیمگیری
و کمـک بـه جـذب کســـب و کار دانایی کارگران

 /8وجود رهبری نیرومند پیرامون چشم انداز
دراز مندت شننهر دانایی که با شننبکهها و

دانایی محور نقش ایفا نمایند.
 ذی نفعهای گوناگون را گرد هم میآورد؛ شـــامل

مشارکتها ،مورد حمایت قرار گرفته باشد

دســـت اندرکاران محلی ،پیکرهی جامعهی محلی،

نقش رهبری ،بســـتگی به موفقیت اقتصـــادی و

کســب و کار و دانشــگاه در حلقهای از شــبکههای

شدت دانایی در شهر دانایی دارد .برای مثال ،یک شهر

نیرومندی که هدفی آشـــکار را جســـتجو کرده و
Public Sector

1

11

ایدههای خود را به اشتراک میگذراند.

کافی و قدرت مناســب جهت اثر گذاری بر ســرنوشت

 شـفافیت و روشـنی در عرصهی کسب و کار ( که

شــهر اســت .چنانچه قدرت متمرکز در مرکز باشــد و

در کجا تصــمیمها گرفته میشــود و چه کســانی

حکومــت محلی تنهــا یــک کــارگزار مــدیریتی بوده و

آنها را به عرصـــهی عمل میکشـــانند) بهبودی

نقشـی در تصـمیم گیری ها و ســیاست محلی نداشته

میبخشد.

باشد ،احتمال آن که استانداردهای حکومتی پیشرفت

 ذی نفعهای کلیدی را با ارائهی بح هایی پیرامون
چگونگی توسعهی شهر ،درگیر مینماید.
مهمترین چـالش در رهبری ،داشـــتن ظرفیـت
12

تصویر  : ۲۶توسعهی منطقهای شایسته محور بر اساس شایستگی

کند ،بعید اســت .از ســوی دیگر ،ســیاســتگذاران و
ر هبری محلی نیز بـایـد برای اینکـه کیفیـت حلقهی
ســـیاســـتگذاران خود را ارتقاء دهند ،بایســـتی از

جامعهی نخبگان شــهر و نیز از دستهای زبده از افراد

پرداختن به این مقیاس فضایی مناسب ،امکان آن که

متعهد و با اســـتعداد که حتی فاقد میزهای مدیریتی

رهبری بتواند پتانسیلهای خود را برای افزایش شدت

رسمی هستند استفاده ببرد.

دانایی شهر به کار گیرد ،نامحمتل است.

بررســـی مدلهای توســـعهی
دانایی محور شــهر نشــانگر آن است
که تمرین قدرت در سطح ”منطقهی
شــهری دانایی“ موجب توفیق شــهر
در ” شــدت و بار دانایی“ و اقتصــاد
پایدار میگردد.

13

در توســعهی شــهری دانایی،
شــهر دانایی و اقتصــاد پایدار ،و نیز
غلبه بر موانع رو در روی شــهرهای
میل کننده به ســوی اقتصاد دانایی
محور ،رهبری در مقیاس فضـــایی
مناسـب ۲نیاز اسـت .برای پارهای از
موارد مقیاس فضــایی مناســب در
سطح جامعه است ولی برای طراحی
شـــهری ،حمـل و نقل ،مهارتها و
مســـکن ،این مقیـاس میتواند در
ســطح منطقه ی شهری باشد .بدون

تصـویر  : ۲۷شهرهای برجستهی دانایی ،به صورت انبوه ،بر پیش نیازهای پایه جهت گسترش
اقتصـــاد دانایی محور ســـرمایه گذاری میکنند :یعنی بر آنچه که بر شـــیوهی زندگی ،کار و
سرگرمی و تفریح کارگران دانایی اثر میگذارد.

Appropriate Spatial Scale

1

11
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بلکـه پیونـد راهبردهای اقتصـــادی ،راهبردهای جامعه

بی عـدالتی در ســـطح جامعه موجب فروپاشـــی

شــناســی و اجتماعی و ســرمایه گذاری بر روی خدمات

همبســـتگی اجتمـاعی و افزایش جرم و جنایت و افت

عمومی نیز میبــاشـــد .از این رو ،محرومیــت زدایی از

شاخصهای سالمت میگردد .توسعهی شهری میتواند

چهرهی شـــهر و ارائـهی خـدمـات رفـاهی و اجتمــاعی

با قطبی شـدن شهر و جامعه توأم گردد و تاکنون هیچ

مناسب مانند مدارس خوب که تکیه بر مهارت جامعهی

مـدل توســـعـهی شـــهری نبوده اســـت که بتواند از

محلی دارد ،ارائـهی خـدمـات ســـالمـت و مراقبتهای

چالشهای رو در روی قطبی شدن جامعه گریز نماید.

بهداشـتی مناسـب و ارتباطات سامان یافته حمل و نقل

از این رو ،ســرمایه گذاری بر روی جامعه نه تنها به

محلی ،در توانمندی همهی جامعه جهت مشـــارکت در

معنای انتقال بخشــی از قدرت به جامعهی محلی اســت

سودمندیهای یک شهر پرشدت دانایی ،حیاتی هستند.

