فصل سوم

رهیافت روششناسانهی پیشنهادی
برای توسعهی شهر دانایی
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مفهوم شــهر دانایی ،به صــورت ویژه ،یک برتری

ضــروری اســت که شــهر ،تودهی بحرانی از صــنایع با

برای هر شــهر اســت .هر چند هم اکنون بســیاری از

شــدت و فشــردگی باالی دانایی را در اختیار داشــته

شــهرها هســتند که خود را شــهر دانایی میانگارند ،اما

باشد.

بسـیاری دیگر از شهرها هستند که طرحهای راهبردی

ب /وجود شایستگیهای برجسته در صنایع

خود را برای گذار به شهر دانایی نگاشتهاند (.)۲۴

گوناگون

برای پاسخ دهی به شرایط فضای تغییرات پرشتاب

یک شــهر دانایی بایســتی حداقل در بیش از یک

اقتصــاد کنونی ،بسیار حیاتی است که سیاستگذاران از

صنعت با شدت باالی دانایی ،شایستگی محوری داشته

آنچه که در رشد شهرهای  ۲۰سال آینده مؤثرند ،ادراک

باشد.

ط
مناسـبی داشته باشند ( .)۲۳از این رو ،در فضای شرای ِ

پ /کارگران دانایی

اقتصــا ِد در گذر ،تدوین راهبرد روشن و رهبری نیرومند

برای گام نهادن در مســیر شــهر دانایی ،شــهر

و توانایی چنگ اندازی به فرصـــتها و چالشهای رو در

بایســتی  ۱۰درصــد از نیروی کار خود را در ســطح

رو ،برای شهرها بسیار حیاتی است (.)۲۳

چهارم داشـته باشـد و  ۲۱درصد از مشاغل آن شامل

برای گـام نهادن در گذار تبدیل به شـــهر دانایی،

مدیران ارشــد باشــد که این به معنای آن اســت که

موارد زیر را میبایست مد نظر قرار داد:

چنانچه شـــهر نتواند کارگران دانایی خود را از بیرون

الف /سطوح شدت و بار دانایی

تـکمین کنـد ،ســـرمـایـه گذاری بر آموزش محلی را

برای ورود به مفهوم دروازهی شــهر دانایی ،بســیار

میبایست حاکم نماید.
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جدول  : ۴عوامل نرم و سخت مکانی بر اساس تی های گوناگون کارگران دانایی در شهرها
جذابیت (عوامل نرم و سخت مکانی)

گونهی کارگران دانایی

 کیفیت محیط دانشگاهی
 تسهیالت تفریحی
 محیط زیست لذت بخش

دانشمندان ،مهندسان و متخصصین خالق

 دسترس پذیری

 محیطهای شیوهی زندگی
 دسترسی به تسهیالت فرهنگی
 فضای برآوردن
 محیط خالق
هنرمندان ،افراد خالق ،رسانهای /روزنامه نگار
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 سرگرمی
 فضاهای خالق
 تنوع شهری
 هزینههای زندگی

دانشجویان (کارگران دانایی نهفته)

 دانشگاههای معتبر
 محیطهای شیوهی زندگی
 اقامت ارزان

ت /دانشگاه چااک

هوایی و بزرگراهی ،از ضـــروریات رشـــد شـــهر دانایی

شـــهرهـای دانـایی موفق نیازمند به حداقل یک

قلمداد میگردد (.)۲۰

دانشگاه میباشند.
ج /اتصال و پیوند

برای نیل به چنین زیرســـاختها و پیش نیازهایی،
2

وجود پیونــدهــای  ICTخوب و شـــبکــهی ریلی،

جهـت بنیـان یک شـــهر دانایی ،رهیافتهای گوناگونی
پیشـنهاد شـده است که پارهای به گذر از قلمروی دانایی
Connectivity

1

شهری ۲جهت توسعهی شهری دانایی محور شهرها ()۲۱

کوســتاس ارگازاکی  ۴و همکاران وی با تحلیل و

نظر انداخته و گروهی دیگر توسعهی ناحیهی دانایی ،۱در

نگرش در رهیافتهای شــش شــهر بارسلونا ،استکهلم،

هنگامههای گوناگون را پیشنهاد کردهاند (.)۲۶

مـونـیـخ ،مونترال ،دوبلین و دلفــت کــه پروژههــای
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تصویر  : ۲4برگهی امتیاز توسعهی شهری دانایی محور شهرهای گوناگون
1

Knowledge Precinct
Knowledge Region
3
Kostas Ergazakis
2

پیشاهنگ ۲روشنی را جهت گذار به شهر دانایی تدارک

به صـورت یکسان شرکت داده میشوند ،بنیان گذاشته

دیده بودند ،یک رهیافت جامع و یکپارچهای را طراحی

میشود.

کردهانـد که از توان پایداری و ســـازگارمندی بســـیار
باالیی برخوردار است (.)۲۴
در این بخش از نوشـــتــار ،تالش میشـــود کــه

11

هنگامهی اول :شنناخت وضعیت کنونی شهر
به عنوان یک شهر دانایی

چارچوب و عناصــر این رهیافت روش شــناســانه جهت

پیش از هر تالش برای یــک رهیــافــت راهبردی،

توسـعهی شـهر دانایی ارائه شـود .در هر صورت چنین

کمیتهی شهر دانایی بایستی به بررسی وضعیت موجود

مینماید که این رهیافت میتواند ابزار سودمندی برای

شـهر (به عنوان یک شـهر دانایی) بپردازد .این بررسی

هر شهری که سودای توسعه به سوی شهر دانایی را در

بایســتی بر این بنیان شــکل گیرد که هر شــهر دانایی

سر میپروراند ،قلمداد شود.

دارای ویژگیها و برجستگیهایی است مانند:

 فراهم آوردن ابزارهای الزم برای امکان دســترســی
رهیافت روش شننناسننانهی پیشنهادی برای

تمام ارگانهای دانایی شــهر به دانایی ،به شــیوهای

توسعهی شهر دانایی

سیستمی ،کارآمد و مؤثر

در این رهیافت پیشـــنهادی ،پنج هنگامه ۱وجود

 توانایی ،زایش ،جذب و نگهداشـــت شـــهروندان با

دارد .نخستین اولویت ،ساماندهی کمیتهی شهر دانایی

مهــارت برتر و کــارگران دانــایی در دامنــههــای

است که مسئولیت مشاوره و هماهنگی تمام اقدامات را

گوناگون

از آغاز به عهده خواهد داشت .این کمیته توسط بخش
دولتی محلی (که ممکن است با بخش ملی نیز پیوسته

 جاری بودن فرایندهای مدیریت دانش و شیوههای
آن در زندگی روزانهی شهر

باشـد) و نمایندگانی از دست اندرکاران و ذینفعها که
Initiative
Phase

1
2
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تص ـویر  : ۲۳یک
رهــیــافــت برای
توســـعـهی یک
شهر دانایی

 وجود فضــای مناسب برای تولید و انتشار ایدههای
نوین و نوآور

کمیتهی شـــهر دانایی به شـــیوهای مناســـب به

 تعـالی در پژوهش کـه ســـکویی را برای کـاالها و

بررسـی و شـناسـایی ضعفهای شهر در رابطه به

خـدمات وابســـته به دانایی نوآورانه و نوین فراهم

توانایی کنونی آن برای کسب ویژگیهای توصیف

میآورد.

شده برای شهر دانایی میپردازد.

 فراهم بودن دسترسی ارزان به اطالعات پیشرفته و
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 )2شناسایی ضعفهای کنونی

 )1شناسایی نقاط قوت کنونی شهر

فناوریهای ارتباطی ) (ICTSجهت تمام شهروندان

کمیتهی شــهر دانایی به بررســی و شــناســایی

و غیره.

داراییهای با ارزش و منحصـــر به فرد شـــهر که

شــناســایی وضــعیت کنونی شــهر؛ شــامل دو گام
عمده است:

تصویر  : ۱۰مدل شهر دانایی

میتوانند به عنوان شــایستگیها و برجستگیهای
شـهر در مقایسـه با شهرهای دیگر مطرح شوند و

نقطه ی تمایز شهر از دیگر شهرهای در حال رشد

پرسشنامههای تحت وب را انتشار داده و شیوههای نوین

دانایی قرار گیرند ،میپردازد .نقاط قوت و ضـــعف

و متنوعی را جهت بح و تبادل نظر فراهم میآورد.

شــهر میتواند به عوامل بیرونی (وضــعیت عمومی
کشـــور ،محیط ،اقتصـــاد کالن و غیره) یا درونی

هنگامهی دوم :تعریف راهبرد

(تاریخ ،جغرافیا ،شــیوهی اندیشــهی ویژه و غیره)

شــناخت فراهم آمده در هنگامهی نخست ،جهت

بستگی داشته باشد.

تعریف و طراحی راهبردی که به دســت میآید ،بســیار

شــیوههای گوناگونی میتوانند برای این ارزیابیها

مهم اســت .این راهبرد شامل راستاهای راهبردی ۱زیر

سـودمند باشـند .کمیتهی دانایی شهر میتواند از مدل

میباشد:

موجود ،مانند مدل اسکاندیا ۲که تصویر متوازن و جامع

 راسـتای راهبردی اول :ارتقاء مفهوم شهر دانایی و

از ســـرمـایهی عقلی و مالی فراهم میآورد و یا از یک

یا بهبودی پیوستهی آشکاری مفهوم

مجموعه شـاخصهایی که برای ارزیابی وضعیت کنونی

در موارد ضــعف در ســطح آشــکار شــدن مفهوم،

و موفقیت اقدامات طراحی شــدهاند ،اســتفاده بنماید.

دورنمـا و چشـــم اندازهای موفقیت چندان خوشـــایند

(این بستگی مستقیم به هنگامهی پنجم روش شناسی

نمیآیند .همگان در شــهر میبایســت ادراک مناسبی از

دارد).

شـهر دانایی و سـودمندیهای شهر دانایی داشته باشند.

عـامـل بینهایت مهم در هنگامهی اول ،شـــیوهای

آنها میبایست انتقال ۴به اقتصاد دانایی را درک نموده و

است که شهروندان و دیگر فعاالن ،وضعیت شهر خود را

از ارزش در گردش دانایی در این دوران آگاه باشـــند .از

به عنوان یک شهر دانایی ادراک مینمایند .از این منظر،

این رو ،در پنـاه چنین درکی اســـت که آنها به عنوان

کمیتهی شــهر دانایی ،مصــاحبهها و نشــســتهایی را با

حامیان در تبدیل شهر به یک شهر دانایی تالش خواهند

نمـاینـدگـان و فعـاالن گونـاگون ســـازماندهی کرده و

نمود .یـک ارگـان ویژه را میتوان جهـت ارتقاء مفهوم و
1

Skandia
Strategic Direction
3
Shift
2

13

11

بهبودی پیوستهی آشکاری این مفهوم در سطح مدیریت

آنجا که هدف نهایی ،تالش کلی جهت توســعهی یک

شـهری ،کسب و کار ،جامعهی پژوهشی ،مدارس و غیره

شــهر دانایی اســت ،در تعریف میتوان گفت که این

ســـامـاندهی کرد .کارهایی که این ارگان میتواند انجام

تالش در راســـتـای تقویـت پیوســـتهی فرایندهای

دهد شـــامل ســـاماندهی گروههای اطالعاتی ،طراحی و

مدیریت دانایی است .از این رو ،میتوان خرده گرفت

پخش بروشــورها ،چاپ اطالعات در رســانههای عمومی،

کـه بنـابراین نیـازی بـه تـدوین راســـتای راهبردی

نشـسـتهای بح و تبادل نظر و ارتقاء وابسته به وب و

جداگانه ای نیست .با این وجود چندین فعالیت وجود

غیره باشـــند .این ارگان همچنین میتواند شـــهر را به

دارد که به صورت مستقیم با این هدف بستگی دارند

عنوان یک جایگاه توریسم دانایی ارتقاء دهد.

(مانند خلق قوهی متحرکهی نوآوری شـــهری ،خلق

 راســـتــای راهبردی دوم :حمــایــت و یــا بهبودی

شــبکه های رســمی و غیر رســمی جهت به اشــتراک

فرایندهای مدیریت دانایی در شهر

گـذاری دانایی ،معرفی فرایندهای مدیریت دانایی در

فراینـدهـای مدیریت دانایی که در شـــهر روی

بخش عمومی  ،فراهم آوردن مشـــوقهــایی برای بــه

میدهنـد (مـاننـد خلق دانـایی ،ذخیره ســـازی ،به

اشـــتراک گــذاری دانــایی ،تقویــت شـــبکــههــای

اشتراک گذاری و کاربرد و بررسی دانایی) میبایست

کتـابخـانـه هـای عمومی ،حمایت از جوامع عملگرا و

مورد حمـایـت و توســـعه قرار گیرند .در حقیقت ،از

غیره) .کمیتهی شـــهر دانایی باید به روشـــنی ،انواع

تصویر  : ۱۲فعالیتهای دانایی

دانایی (دا نایی آشــکار یا نهان ،عمومی ،خصــوصــی،

مـدلهـایهای گوناگون را میتوان به هم پیوند داد:

علمی ،فنـاورانه ،راهبردی و غیره) راکه باید مدیریت

مرکز تبــادل و مــدیریــت اطالعــات و دانــایی جهــت

شـــود ،تعریف نماید و تبادل ،انتقال و حتی تجارت

گردآوری و به اشـــتراک گذاری اطالعات گوناگون و

دانـایی را هماهنگ نماید .اولویت مهم دیگر ،افزایش

منابع دانایی؛ سی ستم اطالعات و دانایی عمومی برای

ظرفیت دانایی شـــهروندان جهت تبدیل بارش بهمن

ارائه ی خدمات عمومی مانند ناوبری راه ،۲هواشناسی

اطالعات ،به دانایی سودمند است.

لحظــهای ،خریــد شـــبکــهای ۱و اطالعــت پیرامون

 راســتای راهبردی ســوم :بهبودی در زیرســاخت

فعالیت های فرهنگی ،ســـیســـتم امنیت اطالعات و

فناوری اطالعات ) (ICTشــهر و سطح دانش ICT

دانـایی جهت اطالعات واحدهای نظامی .همهی افراد

شهروندان

و ســـازمانها ،در همهی رده های پلکان اقتصـــادی

یک شـــهر دانایی بر پایه ی کیفیت و ســـاختار

بایســتی دســترســی با قیمت ارزان به این خدمات

اطالعات و شــبکهی ارتباطات دور آن بنیان گذاشــته

داشته باشند.

میشـــود .فنـاوری کابلی (که اجزاء فیبر نوری را با

افزون بر این ،شهر باید سیاست آموزش مناسب و

ظرفیــت بســـیــار بــاال برای انتقــال دادههــا در هم

برنـامـههـای کمکی کـه دانش و مهـارت  ICTهمهی

میآمیزد) اســاس زیرســاختی مناســب برای چنین

شــهروندان را افزایش میدهد تعریف نماید .این عوامل

شــبکهی پیشــرفتهای اســت .زیرســاخت فناورانه و

در خلق تـار و پود توانمنـدی دانایی (مانند ســـکوی

شبکه ای شهر مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه نیاز

فناوری که شــبکه بندی و بر هم کنشهای ،اجتماعی

باشـــد ،میبایســـت یک تحلیل جامع از فعالیتها و

مردم ،فرهنــگ و ایــدههــایی کــه شـــبکــه ســــازی

ســـرمایه گذاریهای مورد لزوم انجام گیرد .طراحی

همتا  -به  -همتا ۴و ارتباطات هدفمند و هوش انسانی

اطالعات شـهری و سـیسـتم دانایی بسیار مهم است.

را تسهیل مینماید) اثر میگذارند.
1

Route Naviation
Network Shopping
3
Peer-to-Peer
2
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تصـــــویــر : ۱۱
ویژگیهــا و عوامل
یک شهر هوشمند

 راســتای راهبردی چهارم :دلگرمی از مشــارکت و

افزوده بیافریند .برای مثال ،یک پورتال شــهری جذاب

درگیر نمودن یکسان همهی شهروندان

میتوانـد چنین خـدمات با ارزش افزوده ۴را ارائه دهد.

هر شـــهرونـدی به شـــکل ایده آل دارای حقوق

این ســـایـت میتوانـد به شـــیوهای یکپارچه نیازها و

جامعهی دانایی زیر است:

انتظارات شـــهروندان را در جســـتجوهای آنها جهت

 حقوق دسترس پذیری

یـافـت اطالعات و میل آنها جهت آمیختن در جوامع

 حقوق اطالعاتی

گوناگون ،پاسخگو باشد.

 حقوق آموزش و تربیت
 حقوق مشارکت

جذبه و خالقیت یک شـــهر دانایی درکیفیت وب
سایت آن منعک

است که میتواند دارای ویژگیهایی

این حقوق از طریق دســترســی به خدمات پهنای

مانند یک پورتال واحد به جای چندین ســـایت جهت

باند گســترده ،۲دســترســی به اطالعات عمومی شفاف،

خدمات شهری و شهرداری ،جذبهی دیداری و مدرن و

جامع ،با درک پذیری فراوان و کاربر پســـند ،۱آموزش

ارائهی خدمات دولت الکترونیک ۳مؤثر را داشـته باشد.

مناسب به منظور سودمندی کارآمد از خدمات و دانایی

تنها از طریق مشــارکت و درگیری مســاوی ،اســتعداد

قابل دسترس و مدیریت عمومی شفاف در تمام سطوح

خالق تمام بازیگران بهینه گردیده و ســرمایهی انسانی

تصــمیم گیری ،تکمین میگردند؛ هر چند که اطمینان

ناشکفتهی آنها مهار میگردد.

از حقوق جامعهی دانایی ،این را تضمین نمینمایند که

 راســـتــای راهبردی پنجم :حمــایــت از پژوهش،

شــهروندان به صــورت فعال در توســعهی شــهر دانایی

نوآوری در کسب و کار و کارآفرینی

مشـارکت نمایند .در هر صورت ،مشارکت آنان بایستی

مجموعهای از کنشها ،اقدامات و پروژهها بایستی

در زندگی روزانهی آنها به شیوههای گوناگونی ،ارزش

طراحی شـــود تـا پژوهش مورد حمـایت قرار گرفته و
1

Broadband
User Friendly
3
Added Value
4
e-government
2
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تصویر  : ۱۴چارچوب مفهومی توسعهی شهری دانایی محور ()KBUD

کارآیی اقتصـادی شــهر در بخشهای وابسته به دانایی

افزایش در کمــک رســـانیهــای در مراحــل آغــازین

بهبودی یــافتــه و کیفیــت فراینــدهــای دانــایی افزوده

محصـــوالت بـا فناوری برتر ۲و خدمات دانایی ،فراهم

گردیده و بنگاهها و مؤســســات اقتصــادی به نوآفرینی

آوردن ماهران ســطح باال جهت ارزیابی پتانســیل بازار

ترغیـب و بـه کـارآفرینی تحریـک شـــونـد .پارهای از

برای حمایت از کســـب و کارهای جدید ،درک بهتر و

راسـتاهای راهبردی ویژه (بر اسـاس کمیتهی مشورتی

بــهبودی در پژوهش و توســـعــه ) (R&Dاز بخش

شــهر دانایی مونترال در ســال  )۱۰۰۴میتواند شــامل

خصــوصــی ،تشــویق توســعه دهندگان جهت ســاخت
High Tech

1

ســاختمانهایی که به عنوان مرکز رشــد برای کسب و

بخش عمومی ،مثالهایی از راستاهای حمایتی را شامل

کـار دانـایی عمـل مینمایند و جذب مؤســـســـات و

میشوند.

بنگاههای اقتصــادی نوآور به ســوی شــهر میباشــد .از

 راسـتای راهبردی ششم :تقویت بخش عمومی در

سـوی دیگر ،بخش خصوصی بایستی مسئولیت پذیری

ارتقاء و ابقاء مفهوم

خود را به صورت فعال در حمایت از این تالشها ،درک

بـخـش عمومی نقش ویژهای را در تالش برای

نماید.

توســعهی شــهر دانایی بر دوش میکشد .از این منظر،

پیوند مدیریت دانایی در فعالیتهای کسب و کار،

یـک اولویـت بنیـادی ،تعریف اقـدامات و فعالیتهایی

ســرمایه گذاری بر روی ایدههای نوآورانه و همکاری در

اســـت که جهت معرفی فرایندهای مدیریت دانایی در
سازمانهای عمومی شهر منظور میشوند.
این امر را میتوان بــا بــازنگری عــالمــانــه
فراگیر آخرین توســـعــههــای گســـترهی
مـدیریـت دانایی و گزینش برترین ابزارها،
تکنیکها و روشها انجام داد.
مـدیریـت دانـایی در ســـازمـانهای
عمومی (که در هر سازمانی روی میدهد)
میتوانـد مجموعـهای از برتریهای تعیین
کننده وابســـته به عملکرد ،اثر بخشـــی و
کــارآمــدی (کــه توســـط بســـیــاری از
پژوهشـــگران و عملگرایــان گســـترهی
مـدیریـت دانایی برگزیده شـــدهاند) ارائه

تصویر  : ۱۳سیستم نوآوری
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تصویر  : ۱۱تکامل مفهوم ”شهر دانایی“

نمــایــد .بــا این وجود ،درگیر نمودن بخش عمومی،

نمیشـــوند را فراهم آورد (مانند پژوهش در زمینهی

منحصر به به کارگیری مدیریت دانایی نخواهد بود.

بیمــاری هــای نــادر) .در نهــایــت ،بخش عمومی در

مـدیریـت دانایی میتواند نقش بیهمتایی را در

همکاری با کمیتهی شــهر دانایی ،باید قوانین اساسی

ارتقـاء و معرفی ،کاربرد و به اشـــتراک گذاری دانایی

وابســته به تولید دانایی ،کاربرد و به اشــتراک گذاری

( کـه بـه عنوان کاالی عمومی قلمداد میگردد) بازی

آن را بـه منظور یافت تعادل حقیقی میان لزوم ارتقاء

کنـد .بخش عمومی همچنین میتوانـد دانـایی که به

نوآوری و دســترســی به دانایی (حقوق مالکیتی 1در

صــورت ســنتی توســط بنگاههای خصــوصــی ارائه

برابر تساوی حقوق )2تدوین کند.
Property Rights
Equity

1
2
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تصویر  : ۱۶شهر دانایی :بنیانها

 راســتای راهبردی هفتم :تقویت شــبکه ســازی و

پیشـــرفتهی  ICTشـــهری ،تنها در زمانی امکان پذیر

همافزایی میـان همـهی فعـاالن اجتمـاعی و یا با

اســـت که هر تالش فردی ،نیروهای خود را به یکدیگر

دیگر شهرهای دانایی

پیوسـته و از طریق شــبکههای همیاری و کار مشترک

تقویت شـبکه سازی رسمی و غیر رسمی و نیز بر

پیوند بیابد.

هم کنشها و هم کوشــیها میان ارگانهای وابسته به

از این رو ،امکـان شـــتاب در فرایندهای مدیریت

دانایی ،نه تنها همگان را در درک گســـتردهتر زمینهی

دانــایی و یــادگیری فراهم میگردد .افزون بر این ،بر

مورد تالش یــاری میرســـانــد بلکــه در خلق ،ذخیره

اســاس تعریف ،یک شــهر دانایی یک مفهوم جدا افتاده

ســـازی ،به اشـــتراک گذاری ،کاربرد و ارزیابی دانایی،

نیست.

فزونی ایجاد میکند .فرصــتهای برآمده از زیرســاخت

گوهر مفهوم ،در همکاری با دیگر شهرها ،مناطق و

ملـتهـا نهفته اســـت .در نتیجه ،پیوندهای اســـتوار و

62

 راســتای راهبردی هشــتم :افزایش در دســترس

مشــــارکــتهــا (در عــرصــــهی کســــب و کــار،

بودن و سطح مهارت نیروی انسانی

اجتماعی  -فرهنگی و علمی) با دیگر شـــهرهای دانایی

یک شــهر دانایی بر اســاس در دســترس پذیری و

ضـروری میباشد .این مشارکتها امکان تبادل دانایی و

سـطح مهارت ســرمایهی انسانی آن شکل میگیرد .در

نیز دیدگاهها ،تجربیات و نیز درسهای آزموده شـــده را

حقیقـت ،شـــهر دانایی بر پایهی افرادی که ظرفیتها

در پیوســـت با تالشهای آنها در مســـیر توســـعهی

خالقیـت ،توانایی حل مســـئله پیچیده و رهبری را از

شهرهای دانایی ایجاد میکند .پیمانهای میان شهرهای

خود نشـان میدهند ،اساس مییابد .این چنین افرادی

دانایی مانند پروژهی پیشـــاهنگ ”رصـــدگاه شـــهرهای

نه تنها در بخشهایی که به صورت مستقیم پیوستگی

دانایی“ 1با هدف افزایش ظرفیت نوآوری و کارایی باالی

دارند یافت میشــوند (مانند فناوری اطالعات) بلکه در

شـــهر ،با خلق یک جامعهی فعال از شـــهرها و مناطق

گســـترههـایی همچون هنر و طراحی و غیره نیز دیده

دانایی که از یکدیگر میآموزند ،شکل گرفتهاند.

میشوند.

تصـــویر  : ۱۷نقش دوگانهی شـــهر دانایی در
اقتصاد لم ناپذیر ()Intangible Economy

)Knowledge Cities Observatory (Entovation Group Alliance, 2004

1

مجموعـهای از مطـالعـات ،بـه ســـودمندیهای

توسـعهی شــهر دانایی اســت .شــهر بایســتی به همهی

نزدیکی فیزیکی کارگران دانایی اشــاره کردهاند؛ زیرا

مردمــان بــا پ

زمینــههــای گونــاگون ،فرهنــگ و

این نزدیکی فیزیکی تولیـد جوی میکنـد که موجب

انـدیشـــههـای متنوع خوشـــامد گفته و آنها را در راه

فزونی در تولید و انتشار ایدهها میشود .در نتیجه در

توسـعهی شهر دانایی سهیم کند .مردم بایستی شهر را

آغاز ،هدف باید تقویت ســطح مهارت نیروی انســانی

همچون مکـانی جذاب و تحریک کننده برای زندگی و

موجود و هــدف دوم ،جــذب نیروی کــار مهــاجر بــا

کار احساس کنند.

شایستگی های سطح باال باشد .راستاهای راهبردهای

چنین محیطی میتواند در توانمندسازی ،تقویت،

ویژه میتوان د شــامل ارج نهادن بر داراییهای دانایی

درگیر نمودن جامعه و سـاخت شبکههای اجتماعی که

و شــبکهی کارگزارانی باشــد که شــهر هم اکنون دارا

برای نیل به موفقیت مفهوم شـــهر دانایی حقیقتاً مهم

است ،سرمایه گذاری پیوسته بر روی توسعهی نیروی

هستند ،کمک نماید.

انســانی ،امتداد آموزش تا ســطح دانشــگاهی ،تقویت

مشــارکت سطح باال در زیست شهری ،یک ح

نهادهای با ســطح کیفیت باال جهت آموزش و تربیت

زنــده بودن ،جــذب کننــدگی ،زیســــت پــذیری و

کــارگران دانــایی ،فراهم آوردن محیط پرجــذبــه کــه

دموکراســی را میآفریند .شــرایط فیزیکی ،محیطی را

موجب جذب و نگهداشــت کارگران دانایی میشــوند،

جهت مشــارکت پذیری در عرصــهی حیات عمومی و

آفرینش پروژههای پیشـــاهنگ ”خوشـــامدگویی“ و

نیز مکان هایی را برای مالقات ،نشست ،درگیر نمودن،

”در هم آمیزی و یکپـارچه ســـازی ۲برای مهاجرین

پیوست کردن و بیان اندیشههای مردم فراهم میآورد.

شایسته“.

چنین جوی ،نقش مهمی در باروری متقاطع ایدهها و

 راســتای راهبردی نهم :افزایش فراگیری و ویژگی

فزونی پرشتاب جریان دانایی بازی میکند .راستاهای

بینالمللی و چند قومی شهر

راهبردی ویژه شــامل توســعه و ارتقاء شــهر به عنوان

همبســـتگی اجتمـاعی ،عـامل حقیقتاً مهمی در

جایگاه در فهم ،احترام و کارکرد موفقیت آمیز با دیگر
Integrating

1
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فرهنــگهــا ،پــذیرش تنوع فرهنگی ،افزایش و ارتقــاء

ویژه ســازگاری یافته و اولویت هر اقدام تداخلیای را

زیســت پذیری شــهر و گزینههای شــیوهی زندگی،

معین میســـازد .برای مثــال ،زیرســـاخــت  ICTو

همراه با مسکن با کیفیت باال ،تشویق به مشارکت در

شـبکههای هر شـهر ویژه ای (راستای راهبردی سوم)

فعـالیـت هـای فرهنگی ،ارتقاء یک جامعهی شـــهری

ممکن اســـت هم اکنون به میزان رضـــایت بخشـــی

درگیر ،فعال و ســـالم ،خلق محیطی که شـــهروندان

توســعه یافته باشـند؛ بنابراین تالش اندکی مورد نیاز

احســـاس امنیـت و آســـایش کنند ،فراهم آوردن و

بوده و اولویت کمتری می بایســـت برای برآوردن این

نگهداشت پارک های با کیفیت و فضاهای عمومی غیر

هدف راهبردی ،پیگیری شــود .در این منظر ،تعریف

رســـمی ،افزایش کیفیت و تنوع ورزش ،ســـرگرمی و

راهبردی ،بستگی به ویژگی های شهری و فرصتهای

رویدادهای تفریحی شهری ،میباشند.

ویژهای دارد؛ مانند این که هم اکنون تصــمیم گیری

در اینجا این را باید گفت که هدف ما اشــاره به

شــده اســت که شــهر در آیندهای نزدیک میزبان یک

راستاهای راهبردی عمومی در یک شهر در حال گذر

ر ویـداد فراگیری همچون برگزاری بازیهای المپیک

به یک شــهر دانایی اســت .نتایج شــناخت نخســتین

باشد.

وضـــعیـت شـــهر (هنگـامهی اول) ،تعیین کنندهی
شــیوه ای اســت که این راســتاهای راهبردی با شــهر

تصویر  : ۱4داراییهای یک شهر دانایی

دســتاورد هر کدام از این دســتاوردهای راهبردی،
به دستیابی اهداف راهبردی زیرین میانجامد:
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تصویر  : ۱۳چارچوب تحلیلی شهر دانایی

 )۲افزایش بار و شـــدت دانایی؛ بر اســـاس گزارش

فناورانه ،نهادی و سازمانی منجر میشود.

کمیتهی مشــورتی شــهر دانایی مونترال ۲شــدت

 oآهنــگ درهمآمیزی و کــاربرد انواع جــدیــد

دانایی در یک شــهر توســط ســه جزء مهم تعیین

دانایی؛ این موضــوع به ظرفیت و توانایی شهر

میگردد:

که پیوسته از انواع دانایی جدید و عملکردهای

 oدرجهی تولید دانایی؛ دانایی توسط دانشگاهها،

نوین ســـودمند شـــود ،توجه نشـــان داده و

مرکز پژوهشـــی ،بخش کســــب و کــار و

بســـتگی به فهم انواع دانایی جدید و توانایی

آفرینندگان (مانند هنرمندان) تولید میشــود.

یکپارچه ســازی آنها در فعالیتهای ســازمانی

یـک جریـان نیرومنـد دانـایی به نوآوریهای

دارد.
)Monteral Knowledge City Advisory (Committee, 2003
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تصویر  : ۴۰چارچوب تحلیلی

 oچشـــم انـداز چرخش دانایی؛ میزان پخش و

□ دموکراتیک نمودن فرایندهای مدیریت دانایی

انتشــار و به اشــتراک گذاری دانایی به عنوان

و یا مشـــارکت گســـتردهی شـــهروندان در

عـامـل تعیین کنندهی دیگری برای شـــدت

فرایندهای مدیریت دانایی

دانایی در یک شهر دانایی قلمداد میگردد.

پخش و انتشـــار و به اشـــتراک گذاری دانایی

هر راســـتـای راهبردی ،در بهبودی یـک یا چند

همهی شــهروندان ،فراهم آوردن دســترســی

عامل یاد شده در باال و در نتیجه افزایش شدت دانایی

غیرگران بـه تســـهیالت اطالعاتی و روزآمد و

شهر ،مشارکت مینماید:

پیوســـته ،تضـــمین حقوق آموزش و جامعهی

دانایی ،مشــارکت یکســان در نشــســتها و
گفتمــانهــا ،فراهم آوردن خــدمــات دولــت

رقابتی فراهم میآورند.
□ جایگزینی ”شـــکاف دیجیتالی“ با ”فراگیری

الکترونیــک و فرصــــتهــایی جهــت بهبود

دیجیتالی“

حکمرانی ،فراهم آوردن محیطی معنادار ،درک

یـک هدف بنیادی راهبرد پیشـــنهادی ،خلق

پـذیر و یـادگیرنـده و غیره .تمام اینها (که از

محیط مســـاعد برای  ICTهای نوین و ارتقاء

راســـتاهای راهبردی پیشـــنهادی انجام پذیر

سیاستهای آموزشی است که سواد و مهارت

هسـتند) تضـمین کنندهی مشارکت یکسان و

 ICTشهروندان را افزایش میدهند .همچنین

گســـتردهی تمـام شـــهرنـدان در فرایندهای

بر دســترســی ارزان و یکپارچه به فناوریها و

مدیریت دانایی محور شهر دانایی میباشند.

برنامههای کمک کننده نیز پافشاری میشود.

□ تقویت محیط کسب و کار

با این شیوه” ،شکاف دیجیتالی“ جای خود را

راسـتای راهبردی پنجم ،اختصاص منحصرانه

به ”فراگیری دیجیتالی“ داده و سودمندیهای

به حمایت از نوآوری در عرصهی کسب و کار

جریان فناوری درتک تک اعضاء جامعه هویدا

و کارآفرینی دارد .راســـتاهای راهبردی دیگر

میگردند.

نیز بــه خلق محیطی کــه منجربــه نوآوری،

□ توسـعهی شـهر ی پایدار بیشتر .هدف نهایی

توسعهی نیروی کار با شایستگی باال ،تولید و

شـــهر دانایی ،توســـعه یافتگی به شـــیوهی

به اشــتراک گذاری دانایی جدید و غیره دارد،

دانایی ،ایجاد عدالت در عرصــهی اقتصــاد و

میپردازند .تمام این عوامل در ارتقاء محیطی

پــاســـخگویی اجتمــاعی اســـت .کــاریلو،۲

که شـــرکتها در آن عملکرد خود را نشـــان

پـدیـداری شـــهرهای دانایی را یک نقطهی

دادهاند شرکت نموده و ابزارهای الزم را جهت

عطف در تکامل انســان ،بر اساس نشانههای

بقـاء در زمینـهی یک اقتصـــاد دانایی محور

ناپیوستگی مدلهای توسعه ای کنونی نامید.
Carrilo

1
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او همچنین بقاء در زمین را در خطر دانست؛

 ســاختار سیاسی دولت محلی ممکن است نیاز به

مگر آن که چنین ناپیوســتگیهایی به پایان

تغییر داشـــتــه بــاشـــد .برای مثــال ،پــارهای از

رســـنـد .انجـام چهار هدف راهبردی که به

مسئولیتها و قدرت ممکن است به کمیتهی شهر

آنها پرداختیم میتواند در توسعهی شهر و

دانایی انتقال یابد.

دســتیابی به اقتصــادی عادالنه و جامعهای

 این خطر وجود دارد که بعضــی از افراد از ظرفیت

پـاســـخگو و در نتیجه بیشـــتر پایدار مؤثر

مدیریت دانایی شـهر برای نفوذ سـیاسی نامشروع

باشند.

یا تجاوز به حریم خصــوصــی شــهروندان استفاده

هنگامهی سننوم :آفرینش یک طرح عملیاتی

ببرند .بنابراین ،تقویت نهادها و مقررات وابسته به

جامع

مـدیریـت دانایی مورد نیاز اســـت .طرح عملیاتی

این هنگامه ،به آفرینش یک طرح عملیاتی جامع،

شامل پروژه های ویژه جهت پیاده سازی (رهیافت

جهت درک راستاهای راهبردی تعریف شده ،اختصاص

جهـت یـافته بر اســـاس پروژه) و نیز توســـعهی

دارد .کمیتهی شهر دانایی  ،در همراهی با دولت محلی،

فراینـدهای ویژه (رهیافت جهت یافته بر اســـاس

مسئول آمادگی و اجرای این طرح عملیاتی ۲میباشند.

فرایند) میباشـــد .هر پروژه یا تداخل به صـــورت

یکی از وظایف ،تعریف تغییرات نهادی و ســیاسی الزم

عالمانه گزیده شده ،طراحی و آماده میشود.

است؛ مانند:

این طرحهـا بـایـد در هنگـام طراحی بـه گونهای

 محیط قانون گذاری باید برای انواع تداخالت مورد

باشــند که امکان به اشــتراک گذاری پیوســتهی دانایی

لزوم مناسـب باشـد؛ چنانچه نباشد کمیتهی شهر

وابســته به آنها را فراهم نمایند .از این رو ،شــبکههای

دانـایی ،حکومت محلی و ملی باید تغییرات مورد

یــادگیری ممکن اســــت در پیرامون این پروژههــا و

نیــاز در قوانین و قــانونگــذاری را تعریف و ارتقــاء

فرایندها ،خلق شوند .طرح عملیاتی چند ساله است .با

دهند.

در نظر گرفتن تعداد عناصــر فراوان (پروژهها و اقدامات
Action Plan

1

تـداخلی) ،الزم اســـت که عملیات بر
اســــاس راهبرد تعریف شــــده در
هنگامهی پیشـــین ،اولویت ســـنجی
شوند .با این شیوه ،یک طرح عملیاتی
باید آماده و توســـط دولت محلی ،هر
ساله مورد تکیید قرار گیرد.
بدون شــک ،تکمین مالی مناسب
مورد نیـاز اســـت ،منـابع اجتماعی و
عملیات مالی شامل:
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 اعتبار مالی از دولت محلی و ملی
 تمهیدات مالیاتی جدید
 سرمایه گذاری بخش خصوصی
 اعتبار مالی بینالمللی

تصویر  : ۴۲الیههایی یک شهر دانایی

 تقویت توریسم ،از طریق تبلیغ مناسب و قابل فهم
در نهایت ،پیش از گام نهادن به هنگامهی بعدی،

عوامل شکست احتمالی شامل:


ناتوانی در نگهداشــت نیروی انســانی با شایستگی

کمیتهی شهر دانایی بایستی عوامل احتمالی و خطراتی

باال ،برآورد چشــم داشــتهای شهروندان و فراهم

که مشکالتی را در پیاده سازی طرح عملیاتی به وجود

آوردن محیط پرکشش برای زندگی

میآورند ،به شکل عالمانه در نظر داشته باشد .به اثبات

 ناتوانی در جذب کارگران دانایی

رسیده است که بسیاری از شهرها نمیتوانند به دایرهی

 یکپارچه سـازی و درهم آمیزی مصنوعی ساکنین

شـــهرهـای دانـایی ورود یابند؛ هر چند که تالشهای
چشـــمگیری را برای نیـل بـه این هدف انجام دادهاند.

و کارگران دانایی
 تــککیــد نــاچیز بر کیفیــت و شــــدت دانــایی و

فرایندهای مناسب مدیریت آن
 توجه فراوان به زیرساختهای غیر مدرن و غیره
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دانایی از طریق سـاماندهی رویدادها و نشــستها،
جشنواره ها و دیگر اقدامات است .در این هنگامه،

هنگامهی چهارم :پیاده سازی

مفهوم برای شـــهرونـدان عادی پدیدار میگردد.

هر ذینفعی تعهد به مشـــارکت در پیاده ســـازی

بنابراین ،تالش چشــمگیری باید برای پدیداری و

عملیـات ،اقـدامات ،پروژههای تعریف شـــده توســـط

عمومی یافتن عملیات و فعالیتهایی که در دست

کمیتهی شــهر دانایی ،ارگانها و ذینفعهای مشارکت

اجرا است ،صورت بپذیرد.

کننــده ،دولــت محلی و دیگر ارگــانهــا و شـــرکــت

 اطمینـان از جریـان ســـودمنـدیها برای همهی

کنندههای خصــوصــی و عمومی را دارد .کمیتهی شهر

شـــهروندان؛ ســـودمندیهایی که آغاز به پدیدار

دانایی و دولت محلی مسئولیت برای:

شـــدن میکننـد میبـایســـت بـه ســـوی تمام

 هماهنگی کلی پیاده سازی و حمایت از ارگانهای

ذینفعهای احتمالی ،جریان داشته باشند.

گوناگون یا ذینفعها ،در برابر هر مورد یا مشکلی

هنگامهی پنجم :اندازهگیری /ارزیابی

که ممکن اســت برخیزد .بنابراین یک ســاز وکار

بسیار ضروری است که پیشرفت کار را اندازهگیری

پایش روزانه برای همهی پارامترها مورد نیاز است.

نموده و کارایی شــهر به عنوان یک شــهر دانایی ،مورد

 برقراری ارتبـاطـات ،ســـامـانـدهی شـــبکـهها و

ارزیابی قرار گیرد .کمیتهی شــهر دانایی ،مجموعهای از

مشــارکتها بین ذینفعهای کلیدی .این شــبکه

شـــاخصهـا را در آغـاز تالش (هنگامهی اول) تعیین

ســازی بســیار ضــروری اســت .زیرا بســیاری از

مینماید.

عملیـاتهـا ،اقدامات و پروژهها به صـــورت میان
بخشـی بوده و ذینفعهای فراوانی درگیر هستند.

نمونههایی از این شاخصها شامل:

 برای راستای راهبردی اول

ارتباطات خوب و همگرایی و همافزایی در آفرینش

تعـداد رویـدادها و گردهماییهای اطالعاتی برای

شرایط مورد نیاز ،برای موفقیت مؤثر هستند.

ارتقاء مفهوم ســاماندهی؛ تعداد شهروندانی که در

 همکاری با ارگانی که مســئول ارتقاء مفهوم شــهر

این رویـدادهـا مشـــارکـت کردند؛ درصـــدی از

شــهروندان که از پروژهی پیشــاهنگ شــهر دانایی

بـازدیدکنندگان از وب ســـایت شـــهری؛ نرخ به

آگاه بودند؛ تعداد تاالر گفتمانهای وابسته به وب،

کارگیری دولت الکترونیکی و خدمات دانایی ارائه

تعداد شبکههای رادیو تلویزیون وابسته به پروژهی

شده از طریق وب سایت.

پیشــاهنگ؛ تعداد آگهیهای بازرگانی وابســته به

 برای راستای راهبردی پنجم

آن در عرصهی رسانههای عمومی.
 برای راستای راهبردی دوم

دسـترسـی به سرمایهی خطر پذیر۲؛ تکمین اعتبار
فراهم شــده برای کســب و کارهای آغاز یابنده2؛

تعـداد پروژههـای وابســـتـه به روندهای مدیریت

تعـداد فناوریهای برتر و کســـب و کارهای آغاز

دانایی؛ تعداد کتابخانههای شهر؛ تعداد پورتالهای

یابنده با دانایی برتر؛ نرخ بیکاری؛ تعداد کســب و

وب شهری

کارها و کارمندان در هر بخش؛ درصــد ســاکنین

 برای راستای راهبردی سوم

محلی اسـتخدام شده در کسب و کار شهر؛ میزان

هزینهی ارتباطات با پهنای باند گســـترده؛ تعداد

حق ثبـت اختراع۴؛ تعداد مقاالت چاپ شـــده در

ارتباطات با پهنای گســـترده در مقابل تعداد کلی

مجالت علمی.

ارتباطات اینترنتی؛ نســـبت اتصـــال به اینترنت،

 برای راستای راهبردی ششم

کسـب و کار ،مسـکن و مدارس؛ درصد شهروندان

تعـداد ســـازمـانهای عمومی که معرفی شـــده و

با سواد رایانهای.

تکنیـکهـای مـدیریـت دانـایی را در رهیافتهای

 برای راستای راهبردی چهارم

مربوطه به کار میبرند؛ تعداد پروژههای پیشــاهنگ

تعداد شــهروندان درگیر در کمیتهی شهر دانایی؛

جهت تعریف مقررات وابســته به تولید ،کاربرد و به

تعـداد زمـانهـایی کـه کمیتهی شـــهر دانایی با

اشـــتراک گـذاری دانـایی؛ میزان رضـــایت مندی

جـامعـهی شـــهرونـدان مشـــورت نموده؛ تعداد

شهروندان از خدمات عمومی
1

Venture Capital
Start Ups
3
Patents
2
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جدول  : ۳شاخصهای توسعهی شهری دانایی

محور KBUD

شاخص ترکیبی

گروهبندی شاخص

مجموعه شاخصها

شاخصها

توسعهی شهری دانایی محور

توسعهی اقتصادی

بنیانهای اقتصاد کالن

تولید داخلی خام
شرکتهای بین المللی عمده
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
رقابت پذیری شهری

بنیانهای اقتصاد دانایی محور

اقتصاد نوآوری
پژوهش و توسعه
ثبت اختراع
منبع کارگر دانایی

توسعهی اجتماعی  -فرهنگی

سرمایههای انسانی و اجتماعی

سرمایه گذاری بر آموزش
پایهی مهارت تخصصی
شهرت دانشگاهی
دسترسی به پهنای باند گسترده
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تنوع و استقالل

تنوع فرهنگی
تحمل شهری
وابستگی اقتصادی  -اجتماعی
سطح بیکاری

توسعهی شهری  -زیست محیطی

توسعهی شهری پایدار

وابستگی اقتصادی  -اجتماعی
کاربرد حمل و نقل پایدار
اثر زیست محیطی
فرم شهری و تراکم

کیفیت زندگی و مکان

کیفیت زندگی
هزینهی زندگی
امکان خانه دار شدن
ایمنی فردی

توسعهی نهادی

حکومت و طراحی

کارآمدی حکومت
دولت الکترونیکی
طراحی راهبردی
نشان تجاری شهری

رهبری و حمایت

رهبری کارآمد
مشارکت راهبردی و شبکه سازی
درگیر نمودن جامعه
همبستگی اجتماعی و برابری

 برای راستای هفتم
تعداد شبکههای رسمی همکاری میان
بخشــی؛ تعداد پروژههای پیشاهنگ و
رویــدادهــای میــان بخشـــی؛ تعــداد
پروژههای پیشـاهنگ مشترک با دیگر
شـــهرها؛ درصـــد پایتختهای جهانی
عمـدهی قابل دســـترس از طریق راه
مستقیم هوایی
 برای راستای راهبردی هشتم
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نــرخ افــزایــش دانــش آمــوخــتــگــان
دانشگاهی؛ میانگین مبلغ هزینه شدهی
خــانــوار جــهــت آمــوزش؛ درجــهی
تحصــیالت و مهارت مهاجران؛ درصــد
نیروی کار اســتخدام شــده در فناوری
برتر و بخشهای با دانایی برتر
 برای راستای راهبردی نهم

تصـــویر  : ۴۱چهار شـــاخص عمده برای کارآیی شـــهرهای دانایی وجود دارد که
شاخصهای اقتصادی محض تا ارزیابی عوامل فرهنگی را پوشش میدهند.

تعداد جشــنوارههای فرهنگی  -هنری،
رویدادهای ورزشــی ،کنســرتها و غیره؛ درجهی

شــهر کار میکنند؛ میانگین مبلغ هزینه شــده از

مشــارکت شهروندان؛ درجهی مشارکت مهاجران؛

درآمــد خــانوار جهــت فعــالیــتهــای تفریحی و

توانـایی برگزاری رویـدادهـا؛ تفکیـک رویدادها بر

ســرگرمی؛ تعداد بازدید کننده و توریست و درک

اســـاس فرهنگ افراد؛ نســـبت هنرمندانی که در

آنها از شهر؛ درآمد شهر از توریسم

به جز چنین ارزیابی کمی ،یک ارزیابی کیفی نیز

آنان منحصر شود بلکه درگیر شدن فعال آنها در

مورد نیاز اســت .ارگانهای ارزیابی بایســتی گماشــته

تصمیم سازی و پیاده سازی فعالیتها بسیار مهم

شوند .آنها وظیفه ی پیگیری نزدیک اقدامات ،عملیات

است .به همین دلیل ،آنها به صورت اعضاء یکسان

و پروژههای گوناگون در حال پیادهسازی را دارند .نتایج

در کمیتهی شـــهر دانایی مشـــارکت مینمایند.

ســاالنهی هر طرح عملیاتی در پایان هر سال بر اساس

روشهای گوناگونی را برای اهداف گفته شــده در

گزارشهـای ارگانهای ارزیابی کننده و شـــاخصهای

بــاال مــیتوان ب ـه کــار برد .مــاننــد رأی دهی

پیشرفت ،مورد بررسی قرار میگیرند.

الکترونیکی ،۱رأی گیری و پرســشــنامههای تحت

این ارزیابی ،به عنوان راهنمای آماده ســازی طرح
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عملیاتی سال آینده مورد استفاده قرار میگیرد.

وب ،تــاالرهــای گــفتمــانی مجــازی و حقیقی،
جشنوارهها ،رویدادهای موضوعی ویژه و غیره.
 )۱رهبری و تعهد سیاسی و اجتماعی

منظرهای افقی

2

شــرط عمدهی دیگر برای موفقیت ،بیان رهبری و

همانگونه که در تصـــویر  ۲۳نمایش داده شـــده

تعهد ســیاسی و اجتماعی آشکار است .شهروندان

اســت ،دو منظر دیگر اســت که به شــکل افقی در هر

انتظــار دارنــد کــه گســـترهی مــدیریــت رهبری،

هنگامه از روش شناسی ،نقش ایفا مینمایند:

خواســت و میل شهر به عنوان یک شهر دانایی را

 )۲مشارکت آزاد همهی شهروندان و ذینفعها

ارتقاء داده و از آن دفاع نموده و به ســطوح باالتر

امکان ندارد که توســعهی یک شــهر دانایی بدون

حکومت و تصمیم گیران برساند .این سطح آشکار

مشـــارکت آزاد و مســـاوی تمام شـــهروندان و

رهبری ،به صــورت پیوسته با دولت محلی شهر و

ذینفعها در هر هنگامه از توســـعه فراهم شـــود.

رهبران بخش خصوصی فراهم میگردد.

مشـــارکت آنها نباید به بیان دیدگاهها و نیازهای

در هر هنگامه از رهیافت روش شــناســانه ،یکی یا
Horizontal Aspects
e-voting

1
2

دوم ،این دانش جــدیــد در میــان
همــهی ذینفعهــا بــه اشـــتراک
گذاشـته میشود و به منظور تولید
دانایی جدید وابســـته به راهبردی
که باید پیگیری گردد به کار گرفته
میشود .در هنگامهی پنجم ،دانایی
نهان و آشــکار نوینی که در هنگام
پیـاده ســـازی برنـامـهی عملیاتی
سـاالنه خلق شده است به اشتراک
گذاشـــته شـــده و به منظور آماده
سازی برنامهی عملیاتی سال آینده
مـورد ارزیــابی قرار میگیرد .این
حلقهی مدیریت دانایی نبایســـتی
تصویر  : ۴۴پارهای از ویژگیهای شهرهای دانایی در قرن بیست و یکم

در هر هنگامه ناکامل رها شود زیرا
مــوجــب ایجــاد دشـــواریهــای

بیشتر فرایندهای حلقهی مدیریت دانایی (خلق ،ذخیره

چشمگیری در هنگام اجرای برنامه میشود .برای نمونه

ســـازی ،به اشـــتراک گذاری ،ارزیابی و کاربرد دانایی)

در هنگامهی اول ،دانایی آشـــکار و بیشـــتر نهان (که

روی میدهنـد .برای نمونـه ،در هنگـامهی اول ،دانایی

پیرامون وضــعیت کنونی شــهر خلق شده است) اگر به

نهان و آشـکار پیرامون شهر مورد ارزیابی قرار گرفته و

صــورت مناســب کد گذاری و ذخیره نگردد ،امکان به

جهت تولید دانایی جدید پیرامون وضعیت آن به عنوان

اشتراک گذاری در میان ذینفعها جهت کاربرد مؤثر و

شـهر دانایی ،مورد استفاده قرار میگیرد .در هنگامهی

تولیـد طرح راهبردی فراهم نمیشـــود؛ یا اگر چنانچه
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دانایی تولید شـده در هنگامهی پیاده سازی ،به صورت

76

حاصل کند (.)۲۴

پیوســته ذخیره و به اشــتراک گذاشــته نشــود ،آنگاه

بدین منظور ،نگرش عالمانه بر آخرین توســـعهها

ارزیابی نتایج مشــکل ســاز خواهد شــد .در نتیجه ،یک

در گسـتره ی مدیریت دانش ضروری است .این نگرش،

هدف اولیهی کمیتهی شـــهر دانایی آن اســـت که از

چارچوب ،روش شـــناســـی و ابزارهایی را برای فزونی

تکمیل حلقهی مدیریت دانایی در هر هنگامه ،اطمینان

مناسب فرایندهای مدیریت دانش فراهم میآورد.

