
 

 فصل سوم

 ی پیشنهادیشناسانهرهیافت روش

 ی شهر داناییبرای توسعه
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شــهر دانایی، به صــورت ویژه، یک برتری مفهوم 

ــهر اســت. هر چند هم اکنون بســیاری از  برای هر ش

انگارند، ام ا شــهرها هســتند که خود را شــهر دانایی می

های راهبردی بسـیاری دیگر از شهرها هستند که طرح

 (.۴۲اند )خود را برای گذار به شهر دانایی نگاشته

تاب ت پرشبرای پاسخ دهی به شرایط فضای تغییرا

از  ارانگذاقتصــاد کنونی، بسیار حیاتی است که سیاست

سال آینده مؤثرند، ادراک  ۲۰شهرهای  آنچه که در رشد

(. از این رو، در فضای شرایطِ ۳۲مناسـبی داشته باشند )

نیرومند  روشن و رهبری اقتصــاِد در گذر، تدوین راهبرد

های رو در ها و چالشو توانایی چنگ اندازی به فرصـــت

 (.۳۲رو، برای شهرها بسیار حیاتی است )

ـــهر دانایی،  برای گـام نهادن در گذار تبدیل به ش

 بایست مد  نظر قرار داد:موارد زیر را می

 الف/ سطوح شدت و بار دانایی 

ی شــهر دانایی، بســیار برای ورود به مفهوم دروازه

ــهر، توده ــت که ش ــروری اس ــنایع با ض ی بحرانی از ص

ــته  ــردگی باالی دانایی را در اختیار داش ــدت و فش ش

 باشد.

های برجسته در صنایع ب/ وجود شایستگی

 گوناگون

ــتی حداقل در بیش از یک  ــهر دانایی بایس یک ش

ته محوری داش شدت باالی دانایی، شایستگی با صنعت

 باشد.

 پ/ کارگران دانایی

برای گام نهادن در مســیر شــهر دانایی، شــهر 

ــتی  ــد از نیروی کار ۱۰بایس ــطح  درص خود را در س

درصد از مشاغل آن شامل  ۲۱چهارم داشـته باشـد و 

ــت که  ــد که این به معنای آن اس ــد باش مدیران ارش

ـــهر نتواند کارگران دانایی خود را از بیرون  چنانچه ش

ـــرمـایـه گذاری بر آموزش محلی را  تـکمین کنـد، س

 بایست حاکم نماید.می
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 چااک ت/ دانشگاه

ـــهرهـای دانـایی موفق نیازمند به حداقل یک  ش

 باشند.می دانشگاه

 2و پیوند ج/ اتصال

ـــبکــه ICTوجود پیونــدهــای  ی ریلی، خوب و ش

                                                 
1 Connectivity 

شـــهر دانایی  هوایی و بزرگراهی، از ضـــروریات رشـــد

 (.۲۰گردد )قلمداد می

  ها و پیش نیازهایی، زیرســـاختبرای نیل به چنین 

های گوناگونی جهـت بنیـان یک شـــهر دانایی، رهیافت

 دانایی یای به گذر از قلمروپیشـنهاد شـده است که پاره

 شهرها در ییدانا کارگران گوناگون یها یت اساس بر یمکان سخت و نرم عوامل:  ۴جدول 

 جذابیت )عوامل نرم و سخت مکانی( ی کارگران داناییگونه

 دانشمندان، مهندسان و متخصصین خالق

 کیفیت محیط دانشگاهی 

 تسهیالت تفریحی 

 محیط زیست لذت بخش 

 دسترس پذیری 

 ی زندگیهای شیوهمحیط 

 دسترسی به تسهیالت فرهنگی 

 ای/ روزنامه نگارهنرمندان، افراد خالق، رسانه

 فضای برآوردن 

 محیط خالق 

 سرگرمی 

 فضاهای خالق 

 تنوع شهری 

 دانشجویان )کارگران دانایی نهفته(

 های زندگیهزینه 

 معتبرهای دانشگاه 

 ی زندگیهای شیوهمحیط 

 اقامت ارزان 
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( ۲۱شهرها ) ی شهری دانایی محورجهت توسعه ۲شهری

، در ۱ی داناییی ناحیهنظر انداخته و گروهی دیگر توسعه

 (.۲۶اند )های گوناگون را پیشنهاد کردههنگامه

                                                 
1 Knowledge Precinct 
2 Knowledge Region 
3 Kostas Ergazakis 

ــتاس ارگازاکی  و همکاران وی با تحلیل و  ۴کوس

، ، استکهلمهای شــش شــهر بارسلونانگرش در رهیافت

هــای کــه پروژه و دلفــت ، دوبلین، مونترالمـونـیـخ

 گوناگون یشهرها محور ییدانا یشهر یتوسعه ازیامت یبرگه:  ۲4 یرتصو
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روشنی را جهت گذار به شهر دانایی تدارک  ۲پیشاهنگ

را طراحی  ایدیده بودند، یک رهیافت جامع و یکپارچه

ـــیار کرده ـــازگارمندی بس انـد که از توان پایداری و س

 (.۴۲باالیی برخوردار است )

ـــتــار ـــود کــه تالش می ،در این بخش از نوش ش

چارچوب و عناصــر این رهیافت روش شــناســانه جهت 

یی ارائه شـود. در هر صورت چنین ی شـهر داناتوسـعه

تواند ابزار سودمندی برای نماید که این رهیافت میمی

هر شهری که سودای توسعه به سوی شهر دانایی را در 

 پروراند، قلمداد شود.سر می

 

ی پیشنهادی برای رهیافت روش شننناسننانه

 ی شهر داناییتوسعه

ـــنهادی وجود   ۱پنج هنگامه ،در این رهیافت پیش

 یدانای رشه یدارد. نخستین اولویت، ساماندهی کمیته

و هماهنگی تمام اقدامات را  هاست که مسئولیت مشاور

خواهد داشت. این کمیته توسط بخش  به عهدهاز آغاز 

دولتی محلی )که ممکن است با بخش مل ی نیز پیوسته 

ه ها کنفعران و ذیباشـد( و نمایندگانی از دست اندرکا

                                                 
1 Initiative 
2 Phase 

شوند، بنیان گذاشته به صـورت یکسان شرکت داده می

 شود.می

 

ضعیت کنونی شهر ی اول: شنناخت وهنگامه

 به عنوان یک شهر دانایی 

پیش از هر تالش برای یــک رهیــافــت راهبردی، 

بایستی به بررسی وضعیت موجود  ی شهر داناییکمیته

بپردازد. این بررسی  (عنوان یک شـهر داناییبه ) شـهر

بایســتی بر این بنیان شــکل گیرد که هر شــهر دانایی 

 هایی است مانند:ها و برجستگیدارای ویژگی

  فراهم آوردن ابزارهای الزم برای امکان دســترســی

 ایبه شــیوه ،های دانایی شــهر به داناییتمام ارگان

 ، کارآمد و مؤثرسیستمی

  ،با  جذب و نگهداشـــت شـــهروندانتوانایی، زایش

ــایی مهــارت برتر هــای در دامنــه و کــارگران دان

 گوناگون

 های جاری بودن فرایندهای مدیریت دانش و شیوه

 ی شهرآن در زندگی روزانه
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: یک  ۲۳ یروتصــ
رهــیــافــت برای 

ـــعـه ی یک توس
 شهر دانایی
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  هاییدهانتشار امناسب برای تولید و فضــای وجود 

 نوآورنوین و 

  ـــکویی را برای کـاالها و تعـالی در پژوهش کـه س

ـــته به دانایی نوآورانه و نوین فراهم  خـدمات وابس

 آورد.می

 ارزان به اطالعات پیشرفته و  یفراهم بودن دسترس

 جهت تمام شهروندان S(ICT(های ارتباطی فناوری

 و غیره.

شــامل دو گام  ؛شــهر یکنون یتوضــعشــناســایی 

 عمده است:

 کنونیهای شناسایی ضعف (2

مناســـب به ای به شـــیوه ی شـــهر داناییکمیته

شهر در رابطه به های بررسـی و شـناسـایی ضعف

ف های توصیویژگی کسب توانایی کنونی آن برای

 پردازد.شده برای شهر دانایی می

 شناسایی نقاط قوت کنونی شهر (1

ــهر داناییکمیته ــایی  ی ش ــناس ــی و ش به بررس

ـــهر که به فرد  منحصـــرهای با ارزش و دارایی ش

ای هها و برجستگیتوانند به عنوان شــایستگیمی

شـهر در مقایسـه با شهرهای دیگر مطرح شوند و 

 ییدانا شهر مدل:  ۱۰ یرتصو
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 ی تمایز شهر از دیگر شهرهای در حال رشدنقطه

پردازد. نقاط قوت و ضـــعف دانایی قرار گیرند، می

تواند به عوامل بیرونی )وضــعیت عمومی می شــهر

ـــاد کالن، رکشـــو و غیره( یا درونی  محیط، اقتص

ــیوه  (ی ویژه و غیرهی اندیشــه)تاریخ، جغرافیا، ش

 بستگی داشته باشد.

ــیوه ا هتوانند برای این ارزیابینی میهای گوناگوش

تواند از مدل ی دانایی شهر میسـودمند باشـند. کمیته

ازن و جامع که تصویر متو ۲موجود، مانند مدل اسکاندیا

ـــرمـایه آورد و یا از یک فراهم می ی عقلی و مالیاز س

هایی که برای ارزیابی وضعیت کنونی مجموعه شـاخص

ــدهو موفقیت اقدامات  ــتفاده  ،اندطراحی ش  بنماید.اس

 ی پنجم روش شناسی)این بستگی مستقیم به هنگامه

 دارد.(

ای شـــیوهی اول، نهایت مهم در هنگامهبی عـامـل

و دیگر فعاالن، وضعیت شهر خود را  است که شهروندان

نمایند. از این منظر، به عنوان یک شهر دانایی ادراک می

هایی را با ها و نشــســت، مصــاحبهی شــهر داناییکمیته

ـــازماندهی کرده و  فعـاالن گونـاگون و نمـاینـدگـان س

                                                 
1 Skandia 
2 Strategic Direction 
3 Shift 

های نوین های تحت وب را انتشار داده و شیوهپرسشنامه

 آورد.و متنوعی را جهت بح  و تبادل نظر فراهم می

 

 ی دوم: تعریف راهبردهنگامه

 ، جهتی نخستشــناخت فراهم آمده در هنگامه

بســیار  ،آیدمیبه دســت  تعریف و طراحی راهبردی که

 زیر ۱یشامل راستاهای راهبرد مهم اســت. این راهبرد

 باشد:می

 و  راسـتای راهبردی اول: ارتقاء مفهوم شهر دانایی

 مفهوم آشکاری یبهبودی پیوستهیا 

ــطح رادر مو ــعف در س ــدند ض ــکار ش مفهوم،  آش

ـــایند  دورنمـا و چشـــم اندازهای موفقیت چندان خوش

بایســت ادراک مناسبی از در شــهر می . همگانآیندنمی

های شهر دانایی داشته باشند. سـودمندیشـهر دانایی و 

را درک نموده و  به اقتصاد دانایی ۴انتقالبایست آنها می

. از آگاه باشـــندارزش در گردش دانایی در این دوران از 

ها به عنوان این رو، در پنـاه چنین درکی اســـت که آن

ند هتبدیل شهر به یک شهر دانایی تالش خوادر حامیان 

توان جهـت ارتقاء مفهوم و می نمود. یـک ارگـان ویژه را
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این مفهوم در سطح مدیریت  آشکاریی بهبودی پیوسته

پژوهشی، مدارس و غیره  یشـهری، کسب و کار، جامعه

ـــامـانده ند انجام تواکرد. کارهایی که این ارگان میی س

های اطالعاتی، طراحی و دهد شـــامل ســـاماندهی گروه

های عمومی، چاپ اطالعات در رســانهپخش بروشــورها، 

های بح  و تبادل نظر و ارتقاء وابسته به وب و نشـسـت

تواند شـــهر را به باشـــند. این ارگان همچنین میغیره 

 عنوان یک جایگاه توریسم دانایی ارتقاء دهد.

 ـــتــای راهبردی دوم: حمــایــت بهبودی  و یــا راس

 در شهر فرایندهای مدیریت دانایی

ـــهر روی فراینـدهـای مدیریت دانایی  که در ش

ـــازیخلق دانـاییمـاننـد دهنـد )می به ، ، ذخیره س

ت بایس( میبررسی داناییو کاربرد و  گذاریاشتراک 

ـــعه قرار گیرند. در حقیقت، از  مورد حمـایـت و توس

ی یک آنجا که هدف نهایی، تالش کلی جهت توســعه

ــت، در تعریف می ــهر دانایی اس توان گفت که این ش

ـــته ـــتـای تقویـت پیوس ی فرایندهای تالش در راس

ه گرفت توان خردمدیریت دانایی است. از این رو، می

ـــتای راهبردی  کـه بنـابراین نیـازی بـه تـدوین راس

 ت وجودای نیست. با این وجود چندین فعالیجداگانه

 دارد که به صورت مستقیم با این هدف بستگی دارند

ـــهری، خلق  ی نوآوریی متحرکهخلق قوه)مانند  ش

های رســمی و غیر رســمی جهت به اشــتراک شــبکه

معرفی فرایندهای مدیریت دانایی در گـذاری دانایی، 

ـــوقبخش عمومی هــایی برای بــه ، فراهم آوردن مش

ـــبکــه ــایی، تقویــت ش ـــتراک گــذاری دان هــای اش

هـای عمومی، حمایت از جوامع عملگرا و کتـابخـانـه

باید به روشـــنی، انواع  ی شـــهر دانایی. کمیته(غیره

 ییدانا یهاتیفعال:  ۱۲ یرتصو



 

11 

ــی، دانایی )دا ــوص ــکار یا نهان، عمومی، خص نایی آش

و غیره( راکه باید مدیریت علمی، فنـاورانه، راهبردی 

ـــود تعریف نماید و تبادل، انتقال و حتی تجارت  ،ش

دانـایی را هماهنگ نماید. اولویت مهم دیگر، افزایش 

ـــهروند جهت تبدیل بارش بهمن  انظرفیت دانایی ش

 سودمند است.ه دانایی ب ،اطالعات

  ــوم: بهبودی ــتای راهبردی س ــاختدر راس  زیرس

 ICTشــهر و سطح دانش  (ICT)اطالعات  یرفناو

 شهروندان

ـــهر دانایی بر پایه ـــاختار یک ش ی کیفیت و س

بنیان گذاشــته دور آن  ی ارتباطاتاطالعات و شــبکه

ـــودمی نوری را با  که اجزاء فیبر)کابلی  . فنـاوریش

ـــیــار بــاال برای انتقــال داده هم  هــا درظرفیــت بس

ــاس  آمیزد(می ــاختاس ــب برای چنین زیرس ی مناس

ــبکه ــرفتهش ــت. ی پیش ــاختای اس فناورانه و  زیرس

ای شهر مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه نیاز شبکه

ـــد،  ـــت میباش ا و هیک تحلیل جامع از فعالیتبایس

ـــرمایه گذاری انجام گیرد. طراحی های مورد لزوم س

م است. ار مهاطالعات شـهری و سـیسـتم دانایی بسی

                                                 
1 Route Naviation 
2 Network Shopping 
3 Peer-to-Peer 

: ند دادتوان به هم پیومی گوناگون راهای هـایلمـد

مرکز تبــادل و مــدیریــت اطالعــات و دانــایی جهــت 

ـــتراک گذاری اطالعات گوناگون و  گردآوری و به اش

ستم اطالعات و دانایی عمومی برای یمنابع دانایی؛ س

، هواشناسی ۲ی خدمات عمومی مانند ناوبری راهارائه

ـــبکــهایلحظــه و اطالعــت پیرامون   ۱ای، خریــد ش

ـــتم امنیت اطالعات و فعالیت ـــیس های فرهنگی، س

ی افراد های نظامی. همهدانـایی جهت اطالعات واحد

ـــازمان ـــادی ی ردهر همهها، دو س های پلکان اقتص

بایســتی دســترســی با قیمت ارزان به این خدمات 

 داشته باشند. 

شهر باید سیاست آموزش مناسب و افزون بر این، 

ی همه ICTهـای کمکی کـه دانش و مهـارت برنـامـه

ــهروندان د تعریف نماید. این عوامل دهرا افزایش می ش

ـــکویپود  و در خلق تـار  توانمنـدی دانایی )مانند س

 های، اجتماعیهم کنش که شــبکه بندی و بر فناوری

ـــبکــه ســــازیمردم، فرهنــگ و ایــده  هــایی کــه ش

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

 گذارند.نماید( اثر میرا تسهیل می
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:  ۱۱ یــرتصـــــو
 عوامل و هــایژگیو
 هوشمند شهر کی
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  ــارکت و ــتای راهبردی چهارم: دلگرمی از مش راس

 ی شهروندانهیکسان هم نمودن درگیر

ـــکل ایده آل  ـــهرونـدی به ش  دارای حقوقهر ش

 ی دانایی زیر است:جامعه

 دسترس پذیری حقوق 

 اطالعاتی حقوق 

 آموزش و تربیت حقوق 

 مشارکت حقوق 

پهنای از طریق دســترســی به خدمات  این حقوق

، دســترســی به اطالعات عمومی شفاف، ۲باند گســترده

ـــندجامع، با درک پذیری فراوان و کاربر  ، آموزش ۱پس

مناسب به منظور سودمندی کارآمد از خدمات و دانایی 

مدیریت عمومی شفاف در تمام سطوح  و قابل دسترس

ــمیم گیری، تکمین می هر چند که اطمینان  ؛گردندتص

نمایند که نمیی دانایی، این را تضمین از حقوق جامعه

ی شــهر دانایی به صــورت فعال در توســعه شــهروندان

مشـارکت نمایند. در هر صورت، مشارکت آنان بایستی 

ارزش  ،های گوناگونیها به شیوهی آندر زندگی روزانه

                                                 
1 Broadband 
2 User Friendly 
3 Added Value 
4 e-government 

شــهری جذاب  پورتالافزوده بیافریند. برای مثال، یک 

را ارائه دهد.  ۴توانـد چنین خـدمات با ارزش افزودهمی

ـــایـت می ـــیوهاین س  ای یکپارچه نیازها وتوانـد به ش

ـــتجوهای آن ـــهروندان را در جس ها جهت انتظارات ش

ها جهت آمیختن در جوامع یـافـت اطالعات و میل آن

 گوناگون، پاسخگو باشد.

ـــهر دانایی درکیفیت وب  جذبه و خالقیت یک ش

 هاییتواند دارای ویژگیآن منعک  است که می سایت

ـــایت جهت  مانند یک پورتال واحد به جای چندین س

و مدرن و  دیداری یخدمات شهری و شهرداری، جذبه

باشد.  داشـتهرا  مؤثر ۳خدمات دولت الکترونیک یارائه

ــتعداد  ــاوی، اس ــارکت و درگیری مس تنها از طریق مش

 ینی انساخالق تمام بازیگران بهینه گردیده و ســرمایه

 گردد.مهار می ی آنهاناشکفته

  ،ـــتــای راهبردی پنجم: حمــایــت از پژوهش راس

 در کسب و کار و کارآفرینی نوآوری

ها بایستی ها، اقدامات و پروژهای از کنشمجموعه 

ـــود تـا پژوهش مورد حمـایت قرار گرفته و  طراحی ش
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های وابسته به دانایی کارآیی اقتصـادی شــهر در بخش

فراینــدهــای دانــایی افزوده  یــافتــه و کیفیــت یبهبود

و مؤســســات اقتصــادی به نوآفرینی  هابنگاه گردیده و

ـــونـد. پاره بـه کـارآفرینیترغیـب و  ای از تحریـک ش

ی مشورتی کمیته بر اسـاسراسـتاهای راهبردی ویژه )

تواند شــامل ( می۱۰۰۴در ســال  شــهر دانایی مونترال

                                                 
1 High Tech 

احــل آغــازین ر مرهــای درســـانیافزایش در کمــک 

ـــوالت بـا فناوری ، فراهم و خدمات دانایی  ۲برتر محص

ــیل بازار  ــطح باال جهت ارزیابی پتانس آوردن ماهران س

ـــب و کارهای جدید، درک بهتر و  برای حمایت از کس

ـــعــه  از بخش  (R&D)بــهبودی در پژوهش و توس

، تشــویق توســعه دهندگان جهت ســاخت خصــوصــی

 (KBUD) محور ییدانا یشهر یتوسعه یمفهوم وبچچار:  ۱۴ یرتصو
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برای کسب و  مرکز رشــدهایی که به عنوان ســاختمان

ـــات و کـار دانـایی عمـل می ـــس نمایند و جذب مؤس

باشــد. از های اقتصــادی نوآور به ســوی شــهر میبنگاه

سـوی دیگر، بخش خصوصی بایستی مسئولیت پذیری 

ها، درک خود را به صورت فعال در حمایت از این تالش

 نماید.

 های کسب و کار،در فعالیت مدیریت داناییپیوند 

انه و همکاری در نوآورهای ســرمایه گذاری بر روی ایده

ی از راستاهای حمایتی را شامل های، مثالبخش عمومی

 شوند.می

 در  راسـتای راهبردی ششم: تقویت بخش عمومی

 ارتقاء و ابقاء مفهوم

ای را در تالش برای نقش ویژه بـخـش عمومی

کشد. از این منظر، دانایی بر دوش می ی شــهرتوســعه

هایی بنیـادی، تعریف اقـدامات و فعالیت یـک اولویـت

ـــت  در  معرفی فرایندهای مدیریت داناییکه جهت اس

شوند. شهر منظور می های عمومیسازمان

بــازنگری عــالمــانــه بــا توان این امر را می

ـــعــه ـــترهفراگیر آخرین توس ی هــای گس

ایی و گزینش برترین ابزارها، مـدیریـت دان

 ها انجام داد.ها و روشتکنیک

ـــازمـان مـدیریـت دانـایی های در س

دهد( عمومی )که در هر سازمانی روی می

های تعیین ای از برتریمجموعـهتوانـد می

کننده وابســـته به عملکرد، اثر بخشـــی و 

ـــیــاری از )کــارآمــدی  ـــط بس کــه توس

ـــ ــان گس ـــگران و عملگرای ی ترهپژوهش

ـــده ارائه  اند(مـدیریـت دانایی برگزیده ش
 ینوآور ستمیس:  ۱۳ یرتصو
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ــا این وجود،   ،عمومی درگیر نمودن بخشنمــایــد. ب

 کارگیری مدیریت دانایی نخواهد بود. به به منحصر

همتایی را در بی تواند نقشمی مـدیریـت دانایی

ـــتراک گذاری دانایی  ارتقـاء و معرفی، کاربرد و به اش

بازی  گردد(کـه بـه عنوان کاالی عمومی قلمداد می)

توانـد دانـایی که به همچنین می کنـد. بخش عمومی

ــط بنگاه ــنتی توس ــورت س ــی ارائه ص ــوص های خص

                                                 
1 Property Rights 
2 Equity 

ـــوندنمی ی )مانند پژوهش در زمینه را فراهم آورد ش

هــای نــادر(. در نهــایــت، بخش عمومی در بیمــاری

باید قوانین اساسی  ،شــهر دانایی یهمکاری با کمیته

ــته به تولید دانایی، کاربرد و  ــتراک به وابس اری گذاش

آن را بـه منظور یافت تعادل حقیقی میان لزوم ارتقاء 

در  1مالکیتی دانایی )حقوقو دســترســی به  نوآوری

 ند.کتدوین  (2برابر تساوی حقوق

 “ییدانا شهر” مفهوم تکامل:  ۱۱ یرتصو
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  راســتای راهبردی هفتم: تقویت شــبکه ســازی و

با  و یا ی فعـاالن اجتمـاعیمیـان همـه افزاییهم

 اییدیگر شهرهای دان

تقویت شـبکه سازی رسمی و غیر رسمی و نیز بر 

های وابسته به میان ارگانها و هم کوشــیها هم کنش

 یتر زمینهدر درک گســـترده همگان رادانایی، نه تنها 

ـــانــد بلکــه تالش یــاری می مورد خلق، ذخیره در رس

 ،، کاربرد و ارزیابی داناییگذاری اشـــتراکبه ، ســـازی

 زیرســاختهای برآمده از . فرصــتکندایجاد میفزونی 

تنها در زمانی امکان پذیر  ی،شـــهر ICTی پیشـــرفته

نیروهای خود را به یکدیگر  ،اســـت که هر تالش فردی

های همیاری و کار مشترک پیوسـته و از طریق شــبکه

 د. بیابپیوند 

ـــتاب در فرایندهای مدیریت  از این رو، امکـان ش

بر  ،گردد. افزون بر اینو یــادگیری فراهم می دانــایی

تعریف، یک شــهر دانایی یک مفهوم جدا افتاده  ساســا

 نیست.

در همکاری با دیگر شهرها، مناطق و  ،گوهر مفهوم

 ها: شهر دانایی: بنیان ۱۶ یرتصو
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در نتیجه، پیوندهای اســـتوار و   هـا نهفته اســـت.ملـت

ــــارکــت ــــههــا مش ــــب و کــار، )در عــرص  ی کس

 شـــهرهای دانایی( با دیگر فرهنگی و علمی - اجتماعی

ها امکان تبادل دانایی و این مشارکت باشد.ضـروری می

را ده شـــده های آزموها، تجربیات و نیز درسنیز دیدگاه

ی توســـعهها در مســـیر های آنتالش در پیوســـت با

های میان شهرهای . پیمانکندهای دانایی ایجاد میشهر

رصـــدگاه شـــهرهای ”ی پیشـــاهنگ دانایی مانند پروژه

و کارایی باالی  با هدف افزایش ظرفیت نوآوری  1“دانایی

ی فعال از شـــهرها و مناطق شـــهر، با خلق یک جامعه

 اند.آموزند، شکل گرفتهکه از یکدیگر می دانایی

                                                 
1 Knowledge Cities Observatory (Entovation Group Alliance, 2004) 

  ــتای ــترس راس ــتم: افزایش در دس راهبردی هش

 بودن و سطح مهارت نیروی انسانی

در دســترس پذیری و  بر اســاسیک شــهر دانایی 

گیرد. در آن شکل می ی انسانیسـطح مهارت ســرمایه

ـــهر دانایی بر پایه ها ی افرادی که ظرفیتحقیقـت، ش

ـــئلهتوانایی ، خالقیـت را از  پیچیده و رهبری حل مس

. این چنین افرادی یابداساس میدهند، خود نشـان می

که به صورت مستقیم پیوستگی هایی نه تنها در بخش

ــوند )مانند فناوریدارند یافت می اطالعات( بلکه در  ش

ـــتره هـایی همچون هنر و طراحی و غیره نیز دیده گس

 شوند.می

ـــو ـــهر دانا ینقش دوگانه:  ۱۷ یرتص در  ییش
 (Intangible Economy) یراقتصاد لم  ناپذ
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ـــودمندیبـه  ،ای از مطـالعـاتمجموعـه  هایس

زیرا  ؛انداشــاره کرده نزدیکی فیزیکی کارگران دانایی

ب که موجکنـد تولیـد جوی می یاین نزدیکی فیزیک

 . در نتیجه درشودمیها ار ایدهشتفزونی در تولید و ان

هدف باید تقویت ســطح مهارت نیروی انســانی  ،آغاز

مهــاجر بــا  جــذب نیروی کــار ،مدو هــدفموجود و 

ی هاهای سطح باال باشد. راستاهای راهبردشایستگی

های دانایی د شــامل ارج نهادن بر داراییتوانویژه می

که شــهر هم اکنون دارا  باشــدی کارگزارانی و شــبکه

وی ی نیراست، سرمایه گذاری پیوسته بر روی توسعه

ســطح دانشــگاهی، تقویت انســانی، امتداد آموزش تا 

ــطح کیفیت باال جهت آموزش و تربیت  نهادهای با س

کــارگران دانــایی، فراهم آوردن محیط پرجــذبــه کــه 

شــوند، موجب جذب و نگهداشــت کارگران دانایی می

ـــاهنگهای آفرینش پروژه ـــامدگویی” پیش و  “خوش

ـــازی در” مهاجرین  برای  ۲هم آمیزی و یکپـارچه س

 .“شایسته

  ــتای راهبردی نهم: افزایش فراگیری و ویژگی راس

 شهر قومیالمللی و چند بین

ـــتگی اجتمـاعی ، عـامل حقیقتاً مهمی در همبس

                                                 
1 Integrating 

ی دانایی اســت. شــهر بایســتی به همه ی شــهرتوسـعه

ــا پ  زمینــه ــاگون، فرهنــگ و مردمــان ب هــای گون

ـــه ـــامد گفته و آنها را در راه انـدیش هـای متنوع خوش

سهیم کند. مردم بایستی شهر را  دانایی ی شهرتوسـعه

جذاب و تحریک کننده برای زندگی و  مکـانیهمچون 

 کار احساس کنند.

 ،تقویت ،تواند در توانمندسازیچنین محیطی می

که  های اجتماعیو سـاخت شبکه درگیر نمودن جامعه

ـــهر دانایی حقیقتاً مهم  برای نیل به موفقیت مفهوم ش

 .نمایدهستند، کمک 

، یک ح  یست شهریطح باال در زمشــارکت س

ــــت پــذیریزنــده بودن، جــذب کننــد و  گی، زیس

 محیطی را ،آفریند. شــرایط فیزیکیرا می دموکراســی

ی حیات عمومی و پذیری در عرصــهمشــارکت جهت 

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

. دآورمیفراهم های مردم پیوست کردن و بیان اندیشه

 و هادر باروری متقاطع ایدهنقش مهمی چنین جوی، 

 . راستاهایکندبازی می فزونی پرشتاب جریان دانایی

راهبردی ویژه شــامل توســعه و ارتقاء شــهر به عنوان 

جایگاه در فهم، احترام و کارکرد موفقیت آمیز با دیگر 
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، افزایش و ارتقــاء هــا، پــذیرش تنوع فرهنگیفرهنــگ

 ،ی زندگیهای شــیوهشــهر و گزینه زیســت پذیری

باال، تشویق به مشارکت در ت همراه با مسکن با کیفی

ـــهری هـای فرهنگی، ارتقاء یک جامعهفعـالیـت ی ش

ـــهروندان ـــالم، خلق محیطی که ش  درگیر، فعال و س

ـــایش کنند، فراهم آوردن و  ـــاس امنیـت و آس احس

 ی غیرهای با کیفیت و فضاهای عمومنگهداشت پارک

، ســـرگرمی و رســـمی، افزایش کیفیت و تنوع ورزش

  باشند.، میشهری رویدادهای تفریحی

در اینجا این را باید گفت که هدف ما اشــاره به 

راستاهای راهبردی عمومی در یک شهر در حال گذر 

به یک شــهر دانایی اســت. نتایج شــناخت نخســتین 

ـــهر )هنگـامه ـــعیـت ش ی تعیین کننده ،ی اول(وض

ای اســت که این راســتاهای راهبردی با شــهر شــیوه

ــازگاری یافته و اولویت هر اقدام تداخلی ا رای ویژه س

ـــازمعین می ـــاخــتد. برای مثــال، س  و ICT زیرس

ای )راستای راهبردی سوم( های هر شـهر ویژهشـبکه

میزان رضـــایت بخشـــی  بهممکن اســـت هم اکنون 

بنابراین تالش اندکی مورد نیاز  ؛دنتوســعه یافته باشــ

بایســـت برای برآوردن این و اولویت کمتری میبوده 

ــود. دپیگیری  ،هدف راهبردی این منظر، تعریف  رش

 هایهای شهری و فرصتبستگی به ویژگی ،راهبردی

ــمیم گیری  مانند این؛ ای داردویژه که هم اکنون تص

ای نزدیک میزبان یک شــده اســت که شــهر در آینده

های المپیک ویـداد فراگیری همچون برگزاری بازیر

 باشد.

 ،دســتاورد هر کدام از این دســتاوردهای راهبردی

 انجامد: به دستیابی اهداف راهبردی زیرین می

 ییدانا شهر کی یهاییدارا:  ۱4 یرتصو
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ـــدت دانایی (۲ ـــاس ؛افزایش بار و ش گزارش  بر اس

ــهر دانایی مونترالکمیته ــورتی ش ــدت  ۲ی مش ش

دانایی در یک شــهر توســط ســه جزء مهم تعیین 

 گردد:می

o اهدانایی توسط دانشگاه ؛ی تولید داناییدرجه ،

ــــب و کــار و  ـــی، بخش کس مرکز پژوهش

. شــود)مانند هنرمندان( تولید میآفرینندگان 

 هاینوآوری هنیرومنـد دانـایی بیـک جریـان 

                                                 
1 Monteral Knowledge City Advisory (Committee, 2003) 

 شود.فناورانه، نهادی و سازمانی منجر می

o آمیزی و کــاربرد انواع جــدیــد آهنــگ درهم

این موضــوع به ظرفیت و توانایی شهر  ؛دانایی

که پیوسته از انواع دانایی جدید و عملکردهای 

ـــود،  ـــودمند ش ـــان داده و نوین س  توجه نش

ـــتگی به فهم انواع دانایی جدید و توانایی  بس

های ســازمانی ســازی آنها در فعالیت یکپارچه

 دارد.

 ییدانا شهر یلیتحل چارچوب:  ۱۳ یرتصو
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o ـــم انـداز میزان پخش و  ؛چرخش دانایی چش

دانایی به عنوان  انتشــار و به اشــتراک گذاری

ـــدت تعیین کننده عـامـل ی دیگری برای ش

 گردد.در یک شهر دانایی قلمداد می دانایی

ـــتـای راهبردی، در بهبودی یـک یا چند  هر راس

 ایییاد شده در باال و در نتیجه افزایش شدت دان عامل

 نماید:می شهر، مشارکت

 کراتیک نمودن فرایندهای مدیریت داناییودم □

ـــترده و یا ـــارکت گس ـــهروندانمش در  ی ش

 فرایندهای مدیریت دانایی

دانایی  اشـــتراک گذاریپخش و انتشـــار و به 

ــههم ــی هروندانی ش ــترس ، فراهم آوردن دس

گران بـه تســـهیالت اطالعاتی و روزآمد و غیر

ی آموزش و جامعه پیوســـته، تضـــمین حقوق

 : چارچوب تحلیلی ۴۰ یرتصو
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ها و دانایی، مشــارکت یکســان در نشــســت

هــا، فراهم آوردن خــدمــات دولــت گفتمــان

ــــت الکترونیــک هــایی جهــت بهبود و فرص

حکمرانی، فراهم آوردن محیطی معنادار، درک 

ها )که از پـذیر و یـادگیرنـده و غیره. تمام این

راســـتاهای راهبردی پیشـــنهادی انجام پذیر 

ی مشارکت یکسان و هسـتند( تضـمین کننده

تمـام شـــهرنـدان در فرایندهای  یگســـترده

 باشند.میمحور شهر دانایی  ناییمدیریت دا

 تقویت محیط کسب و کار □

راسـتای راهبردی پنجم، اختصاص منحصرانه 

ی کسب و کار در عرصه به حمایت از نوآوری

ـــتاهای راهبردی دیگر  و کارآفرینی دارد. راس

نیز بــه خلق محیطی کــه منجربــه نوآوری، 

ید و باال، تول با شایستگی ی نیروی کارتوسعه

 دانایی جدید و غیره دارد، به اشــتراک گذاری

محیطی  ارتقاءپردازند. تمام این عوامل در می

عملکرد خود را نشـــان آن در  هاکه شـــرکت

نموده و ابزارهای الزم را جهت  شرکت اندداده

ـــاد داناییبقـاء در زمینـه  محور ی یک اقتص

                                                 
1 Carrilo 

 آورند.رقابتی فراهم می

ـــکاف دیجیتالی” جایگزینی □  فراگیری”با  “ش

 “دیجیتالی

ـــنهادی، خلق  یـک هدف بنیادی راهبرد پیش

های نوین و ارتقاء  ICTمحیط مســـاعد برای 

سواد و مهارت که های آموزشی است سیاست

ICT همچنین د. ندهرا افزایش می شهروندان

و ها دســترســی ارزان و یکپارچه به فناوریبر 

 .دشوهای کمک کننده نیز پافشاری میبرنامه

جای خود را  “شکاف دیجیتالی”این شیوه،  با

 هایسودمندی داده و “فراگیری دیجیتالی” به

 هویدا اعضاء جامعه تک تکدر جریان فناوری

 د.نگردمی

ی پایدار بیشتر. هدف نهایی شـهر یتوسـعه □

ی شـــهر دانایی، توســـعه یافتگی به شـــیوه

ــه ــاددانایی، ایجاد عدالت در عرص و  ی اقتص

ـــخگویی اجتمــاعی ، ۲اســـت. کــاریلو پــاس

ـــهرهای دانایی را یک نقطه ی پـدیـداری ش

های نشانه بر اساس، عطف در تکامل انســان

 ای کنونی نامید.توسعه هایناپیوستگی مدل
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 ؛دانستاو همچنین بقاء در زمین را در خطر 

 هایی به پایانچنین ناپیوســتگیآن که  مگر

ـــنـد. انجـام چهار هدف راهبردی  که به رس

شهر و  یتوسعهدر تواند می ها پرداختیمآن

ای دســتیابی به اقتصــادی عادالنه و جامعه

ـــتر پایدار مؤثر  ـــخگو و در نتیجه بیش پـاس

 د.نباش

ی سننوم: آفرینش یک طرح عملیاتی هنگامه

 جامع

 ،به آفرینش یک طرح عملیاتی جامع ،این هنگامه

 ، اختصاصدرک راستاهای راهبردی تعریف شده جهت

، ، در همراهی با دولت محلیی شهر داناییدارد. کمیته

باشند. می ۲آمادگی و اجرای این طرح عملیاتی مسئول

زم ال یکی از وظایف، تعریف تغییرات نهادی و ســیاسی

 مانند: ؛است

 د ورمحیط قانون گذاری باید برای انواع تداخالت م

ر شه یچنانچه نباشد کمیته ؛لزوم مناسـب باشـد

محلی و مل ی باید تغییرات مورد  ، حکومتدانـایی

نیــاز در قوانین و قــانونگــذاری را تعریف و ارتقــاء 

 دهند.

                                                 
1 Action Plan 

 ممکن است نیاز به  دولت محلی ســاختار سیاسی

ـــد. برای مثــال، پــاره ـــتــه بــاش ای از تغییر داش

ر ی شهها و قدرت ممکن است به کمیتهمسئولیت

 انتقال یابد. دانایی

  این خطر وجود دارد که بعضــی از افراد از ظرفیت

 نامشروع شـهر برای نفوذ سـیاسی مدیریت دانایی

استفاده  یا تجاوز به حریم خصــوصــی شــهروندان

ببرند. بنابراین، تقویت نهادها و مقررات وابسته به 

ـــت. طرح عملیاتی مـدیریـت دانایی مورد ن یاز اس

های ویژه جهت پیاده سازی )رهیافت شامل پروژه

ـــاسجهـت یـافته  ـــعه بر اس  یپروژه( و نیز توس

ـــاسفراینـدهای ویژه )رهیافت جهت یافته   بر اس

به صـــورت  باشـــد. هر پروژه یا تداخلفرایند( می

 شود.انه گزیده شده، طراحی و آماده میعالم

ای هـا بـایـد در هنگـام طراحی بـه گونهاین طرح

 ی داناییپیوســته به اشــتراک گذاریامکان باشــند که 

های . از این رو، شــبکهنمایندها را فراهم وابســته به آن

هــا و ی ممکن اســــت در پیرامون این پروژهگیریــاد

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

و اقدامات  هاتعداد عناصــر فراوان )پروژه گرفتن در نظر
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ـــت که عملیات  بر تـداخلی(، الزم اس

ــــاس ــــده در  راهبرد اس تعریف ش

ـــینهنگامه ـــنجی ، ی پیش اولویت س

این شیوه، یک طرح عملیاتی  شوند. با

هر  ،باید آماده و توســـط دولت محلی

 ساله مورد تکیید قرار گیرد.

مناسب  بدون شــک، تکمین مالی

ـــت، منـابع اجتماعی و  مورد نیـاز اس

 عملیات مالی شامل:

 و مل ی  از دولت محلی اعتبار مالی 

 تمهیدات مالیاتی جدید 

 سرمایه گذاری بخش خصوصی 

 المللیبین اعتبار مالی 

  فهم قابلو تقویت توریسم، از طریق تبلیغ مناسب 

ی بعدی، در نهایت، پیش از گام نهادن به هنگامه

بایستی عوامل احتمالی و خطراتی  ی شهر داناییکمیته

ود وجه که مشکالتی را در پیاده سازی طرح عملیاتی ب

ات د. به اثبدر نظر داشته باش به شکل عالمانه ،آورندمی

 یتوانند به دایرهکه بسیاری از شهرها نمی ه استرسید

ـــهرهـای دانـایی ورود یابند؛ های ر چند که تالشه ش

ـــمگیری را برای نیـل بـه این هدف  . اندانجام دادهچش

 عوامل شکست احتمالی شامل:

 ناتوانی در نگهداشــت نیروی انســانی با شایستگی 

و فراهم  شهروندانهای باال، برآورد چشــم داشــت

 ش برای زندگیآوردن محیط پرکش

  کارگران داناییناتوانی در جذب 

  یکپارچه سـازی و درهم آمیزی مصنوعی ساکنین

 و کارگران دانایی

 و  تــککیــد نــاچیز بر کیفیــت و شــــدت دانــایی

 ییدانا شهر کی ییهاهیال:  ۴۲ یرتصو
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 فرایندهای مناسب مدیریت آن

 غیر مدرن و غیرههای توجه فراوان به زیرساخت 

 : پیاده سازیی چهارمهنگامه

تعهد به مشـــارکت در پیاده ســـازی نفعی هر ذی

ـــط های عملیـات، اقـدامات، پروژه ـــده توس تعریف ش

ت های مشارکنفعذی ها و، ارگانی شــهر داناییکمیته

ـــرکــت و دیگر ارگــان کننــده، دولــت محلی هــا و ش

ی شهر کمیته .داردرا های خصــوصــی و عمومی کننده

 دانایی و دولت محلی مسئولیت برای:

 های هماهنگی کلی پیاده سازی و حمایت از ارگان

در برابر هر مورد یا مشکلی  ،هانفعگوناگون یا ذی

ــاز وکار  ــت برخیزد. بنابراین یک س که ممکن اس

 ی پارامترها مورد نیاز است.پایش روزانه برای همه

 ـــبکـهبرقراری ارتبـاطـات ـــامـانـدهی ش و  ها، س

ــارکت ــبکه نفعن ذیبیها مش های کلیدی. این ش

ــت ــروری اس ــیار ض ــازی بس ــیاری از  .س زیرا بس

ـــورت میان ها پروژها، اقدامات و هـعملیـات به ص

های فراوانی درگیر هستند. نفعذی بخشـی بوده و

آفرینش افزایی در گرایی و همارتباطات خوب و هم

 .هستندبرای موفقیت مؤثر  ،شرایط مورد نیاز

  شــهر همکاری با ارگانی که مســئول ارتقاء مفهوم

ها، ز طریق سـاماندهی رویدادها و نشــستادانایی 

ها و دیگر اقدامات است. در این هنگامه، جشنواره

ـــهرونـدانمفه گردد. عادی پدیدار می وم برای ش

باید برای پدیداری و تالش چشــمگیری  ،بنابراین

 در دستکه  یهایعملیات و فعالیت عمومی یافتن

 صورت بپذیرد.  ،اجرا است

 ـــودمنـدی ی ها برای همهاطمینـان از جریـان س

ـــهروندان ـــودمند ؛ش که آغاز به پدیدار هایی یس

ـــدن می ـــوی تماممی کننـدش ـــت بـه س  بـایس

 .داشته باشندجریان  ،های احتمالینفعذی

 گیری/ ارزیابیی پنجم: اندازههنگامه

یری گبسیار ضروری است که پیشرفت کار را اندازه

مورد  ،نموده و کارایی شــهر به عنوان یک شــهر دانایی

 ای از، مجموعهی شــهر داناییارزیابی قرار گیرد. کمیته

ـــاخص تعیین ی اول( امهدر آغـاز تالش )هنگ هـا راش

 نماید.می

 ها شامل:هایی از این شاخصنمونه

 برای راستای راهبردی اول 

عاتی برای های اطالتعـداد رویـدادها و گردهمایی

؛ تعداد شهروندانی که در ارتقاء مفهوم ســاماندهی

ـــدی از  ـــارکـت کردند؛ درص این رویـدادهـا مش
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شــهر دانایی  پیشــاهنگی که از پروژه شــهروندان

های وابسته به وب، ؛ تعداد تاالر گفتماندآگاه بودن

 یرادیو تلویزیون وابسته به پروژههای تعداد شبکه

ــاهنگ ــته به ؛ تعداد آگهیپیش های بازرگانی وابس

 های عمومی.رسانه یآن در عرصه

 برای راستای راهبردی دوم 

ـــتـه به روندهای مدیریتتعـداد پروژه  هـای وابس

ای ههای شهر؛ تعداد پورتالتعداد کتابخانه ؛دانایی

 وب شهری 

 برای راستای راهبردی سوم 

ـــتردهباند با پهنای  ی ارتباطاتهزینه  ؛ تعدادگس

در مقابل تعداد کلی  ارتباطات با پهنای گســـترده

ـــال به اینترنت ـــبت اتص  ،ارتباطات اینترنتی؛ نس

 کسـب و کار، مسـکن و مدارس؛ درصد شهروندان

 ای.با سواد رایانه

 برای راستای راهبردی چهارم 

 ؛ی شهر داناییدرگیر در کمیته دانتعداد شــهرون

ـــهر دانایی با هـایی کـه کمیتهتعـداد زمـان ی ش

ـــورت نموده؛ تعداد جـامعـه ـــهرونـدان مش ی ش

                                                 
1 Venture Capital 
2 Start Ups 
3 Patents 

ـــایت ـــهری؛ نرخ  بـازدیدکنندگان از وب س به ش

رائه ا دولت الکترونیکی و خدمات دانایی کارگیری

 .شده از طریق وب سایت

 برای راستای راهبردی پنجم 

؛ تکمین اعتبار ۲ی خطر پذیرسـترسـی به سرمایهد

ــب و کارهای آغاز یابنده ــده برای کس ؛ 2فراهم ش

ـــب و کارهای آغاز تعـداد فناوری های برتر و کس

و  ؛ تعداد کســبکاریبییابنده با دانایی برتر؛ نرخ 

ــاکنین  ــد س کارها و کارمندان در هر بخش؛ درص

میزان  در کسب و کار شهر؛ لی اسـتخدام شدهمح

ـــده در ؛ تعداد مقاال۴اختراع ثبـتحق  ت چاپ ش

 مجالت علمی.

 استای راهبردی ششمبرای ر 

ـــازمـان های عمومی که معرفی شـــده و تعـداد س

های در رهیافت را هـای مـدیریـت دانـاییتکنیـک

 پیشــاهنگهای برند؛ تعداد پروژهمی مربوطه به کار

ــته به تولید، کاربرد و به  جهت تعریف مقررات وابس

دانـایی؛ میزان رضـــایت مندی  اشـــتراک گـذاری

 از خدمات عمومی شهروندان
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 KBUD محور ییدانا یشهر یتوسعه یهاشاخص:  ۳جدول 

 هاشاخص هاشاخص مجموعه بندی شاخصگروه شاخص ترکیبی

 تولید داخلی خام های اقتصاد کالنبنیان ی اقتصادیتوسعه ی شهری دانایی محورتوسعه

 بین المللی عمدههای شرکت

 سرمایه گذاری مستقیم خارجی

 پذیری شهری رقابت

 اقتصاد نوآوری محور های اقتصاد داناییبنیان

 پژوهش و توسعه

 ثبت اختراع

 منبع کارگر دانایی

 سرمایه گذاری بر آموزش های انسانی و اجتماعیسرمایه فرهنگی - اجتماعیی توسعه

 ی مهارت تخصصیپایه

 شهرت دانشگاهی

 دسترسی به پهنای باند گسترده

 تنوع فرهنگی تنوع و استقالل

 شهری تحمل

 اجتماعی -وابستگی اقتصادی 

 سطح بیکاری

 اجتماعی -وابستگی اقتصادی  ی شهری پایدارتوسعه زیست محیطی -ی شهری توسعه

 پایدار کاربرد حمل و نقل

 اثر زیست محیطی

 فرم شهری و تراکم

 کیفیت زندگی و مکان کیفیت زندگی

 ی زندگیهزینه

 امکان خانه دار شدن

 ایمنی فردی

 کارآمدی حکومت و طراحی حکومت ی نهادیتوسعه

 دولت الکترونیکی

 طراحی راهبردی

 نشان تجاری شهری

 کارآمد رهبری و حمایت رهبری

 مشارکت راهبردی و شبکه سازی

 درگیر نمودن جامعه

 و برابری همبستگی اجتماعی
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 برای راستای هفتم  

های رسمی همکاری میان تعداد شبکه

و  پیشاهنگهای بخشــی؛ تعداد پروژه

ـــی؛ تعــداد  رویــدادهــای میــان بخش

مشترک با دیگر  پیشـاهنگهای پروژه

های جهانی شـــهرها؛ درصـــد پایتخت

ـــترس از طریق راه  یعمـده قابل دس

 مستقیم هوایی

 برای راستای راهبردی هشتم 

 نــرخ افــزایــش دانــش آمــوخــتــگــان

 یهزینه شدهمبلغ دانشگاهی؛ میانگین 

ــوار جــهــت آمــوزش؛ درجــه ی خــان

ــیالت و مهارت مهاجران؛ د ــد تحص رص

ــد نیروی کار ــتخدام ش  ه در فناوریاس

 های با دانایی برترو بخش برتر

 برای راستای راهبردی نهم 

هنری،  - های فرهنگیتعداد جشــنواره

ــرت ــی، کنس ی ها و غیره؛ درجهرویدادهای ورزش

ی مشارکت مهاجران؛ ؛ درجهمشــارکت شهروندان

بر توانـایی برگزاری رویـدادهـا؛ تفکیـک رویدادها 

که در  یفرهنگ افراد؛ نســـبت هنرمندان اســـاس

ــهر کار می ــده از  هزینهمبلغ کنند؛ میانگین ش ش

و  هــای تفریحیدرآمــد خــانوار جهــت فعــالیــت

ســرگرمی؛ تعداد بازدید کننده و توریست و درک 

 مد شهر از توریسمها از شهر؛ درآآن

 که دارد وجود ییدانا یشـــهرها ییکارآ یبرا عمده شـــاخص چهار:  ۴۱ یرتصـــو
 .دهندیم پوشش را یفرهنگ عوامل یابیارز تا محض یاقتصاد یهاشاخص
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به جز چنین ارزیابی کم ی، یک ارزیابی کیفی نیز 

ــت. ارگان ــته مورد نیاز اس ــتی گماش های ارزیابی بایس

ی پیگیری نزدیک اقدامات، عملیات ها وظیفهشوند. آن

سازی را دارند. نتایج های گوناگون در حال پیادهو پروژه

 اساسبر در پایان هر سال  یهر طرح عملیاتی ســاالنه

ـــاخصهـای ارگانگزارش های های ارزیابی کننده و ش

 گیرند.مورد بررسی قرار می ،پیشرفت

این ارزیابی، به عنوان راهنمای آماده ســازی طرح 

 رد.یگسال آینده مورد استفاده قرار میعملیاتی 

 

 2منظرهای افقی

ـــویر  ـــده  ۲۳همانگونه که در تص نمایش داده ش

ــکل افقی در هر  ــت که به ش ــت، دو منظر دیگر اس اس

 نمایند:نقش ایفا می ،هنگامه از روش شناسی

 هانفعذی و ی شهروندانهمه آزادمشارکت  (۲

یک شــهر دانایی بدون  یامکان ندارد که توســعه 

ـــارکت  ـــهروندان آزادمش ـــاوی تمام ش و  و مس

هر هنگامه از توســـعه فراهم شـــود.  ردها نفعذی

ـــارکت آنها نباید به بیان دیدگاهم ها و نیازهای ش

                                                 
1 Horizontal Aspects 
2 e-voting 

 ها درآنان منحصر شود بلکه درگیر شدن فعال آن

ها بسیار مهم تصمیم سازی و پیاده سازی فعالیت

. به همین دلیل، آنها به صورت اعضاء یکسان است

ـــهر داناییدر کمیته ـــارکت می ی ش نمایند. مش

ــده در  را های گوناگونیروش برای اهداف گفته ش

ــاال ــمــی ب رأی دهی  . مــاننــدکــار برده توان ب

های تحت ، رأی گیری و پرســشــنامه۱الکترونیکی

ــاالرهــای گــفتمــانی مجــازی و حقیقی،  وب، ت

 .ها، رویدادهای موضوعی ویژه و غیرهجشنواره

 و اجتماعی و تعهد سیاسی رهبری (۱

 و ی دیگر برای موفقیت، بیان رهبریشــرط عمده

 آشکار است. شهروندان و اجتماعی تعهد ســیاسی

ـــتره رهبری، ی مــدیریــت انتظــار دارنــد کــه گس

شهر به عنوان یک شهر دانایی را  خواســت و میل

ح باالتر وو به ســطدفاع نموده  از آن وداده ارتقاء 

ند. این سطح آشکار گیران برسا و تصمیم حکومت

شهر و  به صــورت پیوسته با دولت محلی ،یررهب

 گردد.فراهم می رهبران بخش خصوصی

یکی یا  از رهیافت روش شــناســانه، در هر هنگامه
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ره )خلق، ذخی ی مدیریت داناییبیشتر فرایندهای حلقه

، ارزیابی و کاربرد دانایی( ذاری، به اشـــتراک گســـازی

دانایی  ،ی اولدهنـد. برای نمونـه، در هنگـامهروی می

ابی قرار گرفته و پیرامون شهر مورد ارزی شـکارنهان و آ

یی جدید پیرامون وضعیت آن به عنوان جهت تولید دانا

ی در هنگامهرد. یگقرار می استفادهمورد  ،شـهر دانایی

دوم، این دانش جــدیــد در میــان 

ـــتهــا نفعی ذیهمــه اک ربــه اش

شود و به منظور تولید گذاشـته می

ـــته به راهبردی  دانایی جدید وابس

 رفتهگبه کار  گرددکه باید پیگیری 

ی پنجم، دانایی شود. در هنگامهمی

ــکار نوینی که در هنگام  نهان و آش

ـــ ی عملیاتی امـهازی برنـپیـاده س

سـاالنه خلق شده است به اشتراک 

منظور آماده  گذاشـــته شـــده و به

عملیاتی سال آینده ی سازی برنامه

ــابی قرار می گیرد. این مـورد ارزی

ـــتی حلقه ی مدیریت دانایی نبایس

در هر هنگامه ناکامل رها شود زیرا 

ـــواری هــای مــوجــب ایجــاد دش

شود. برای نمونه می اجرای برنامهچشمگیری در هنگام 

ـــتر نهان ،ی اولدر هنگامه ـــکار و بیش  که) دانایی آش

ه ب اگر (وضــعیت کنونی شــهر خلق شده استپیرامون 

ــورت  ــب ص کد گذاری و ذخیره نگردد، امکان به مناس

و ها جهت کاربرد مؤثر نفعذی اشتراک گذاری در میان

ـــود؛فراهم نمیتولیـد طرح راهبردی  یا اگر چنانچه  ش

 کمی و ستیب قرن در ییدانا یشهرها یهایژگیو از یاپاره:  ۴۴ یرتصو
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 به صورت ،ی پیاده سازیدانایی تولید شـده در هنگامه

ــته  ــتراک گذاش ــته ذخیره و به اش ــود، آنگاه نپیوس ش

شــد. در نتیجه، یک ارزیابی نتایج مشــکل ســاز خواهد 

ـــهر داناییی کمیتههدف اولیه ـــت که از  ی ش آن اس

 ناطمینا ه،هر هنگامدر یریت دانایی ی مدتکمیل حلقه

 . (۲۴) حاصل کند

ـــعهبر بدین منظور، نگرش عالمانه  ها آخرین توس

ی مدیریت دانش ضروری است. این نگرش، در گسـتره

ـــی و ابزارهایی را برای فزونی  ـــناس چارچوب، روش ش

آورد.مناسب فرایندهای مدیریت دانش فراهم می


