
 

 فصل پنجم

 های شهرهای موفقنمونه

 دانایی محور
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 بارسلونا

تعدادی از عناصر کلیدی وجود دارد ، در بارســلونا

تحقیقات  یعمدهمرکز یک که این شـــهر را به عنوان 

د. دار دانشگاهشهر هشت این . استنمایان کرده دانایی 

ـــلونــا بــه عنوان یکی از بزرگترین اجتمــاعــات  بــارس

ان بسیاری از مراکز تحقیق و بدانشــگاهی در اروپا، میز

علم و ی پارک شــبکه و یک و فناوری (R&D) توســعه

 یکه بر رو بودههایی شــرکتفناوری اســت که جایگاه 

ــتره ــی فناوری و گس در این  کنند.کار میهای مهندس

از کیفیت بسیار  ۲های ارتباط از راه دورزیرساخت شهر،

ـــرمایه ـــت. س ـــانیباالیی برخودار اس نخبه و با  ی انس

گردیده و به دلیل باال بودن شهر باال جذب  شـایستگی

ـــتانداردهای زندگی که ارائه می ـــهر در دهد، اس آن ش

ــاکن میپایدار  ــرکتس ــوند. ش ای که بر های منطقهش

                                                 
1 Telecommunication 
2 The Technology and Innovation District for Excellence 

ـــنایع فناورانه روی ـــط رو به باالص کار  ،ی باال و متوس

ـــنایعی که خدمات داناییمی محور  کننـد و نیز آن ص

به را رصد از کل کشور اسپانیا د ۱۱/۱4دهند، ارائه می

ی شهری بارسـلونا و ناحیه. داده اسـتخود اختصـاص 

ای هسازندگان تجهیزات الکترونیک و دفاتر شرکت ،آن

و به کارگیری که نقش مهمی را در توسعه ای برجسـته

ICT ـــپانیا بازی می ده کنند را به خود جلب کردر اس

ــهر ــت. ش ــت مانند الگویی ،اس ــپانیا اس زیرا از  .در اس

ی تعالی فناوری و که ناحیه lonaec22@Barی ناحیه

های خدماتی ی گسترده شرکتاست تا شبکه ۱نوآوری

ــه در مقوله ــته که ریش ــابقه ی کارآفرینیبرجس  یو س

ــب و کار در ارتباطات راه دور  طوالنی در آموزش و کس

ـــهر خودنمایی میدارنـد، در  ـــلونا کنند.این ش  ،بارس

کز پژوهشــی با جدیدترین ااعتبار، مر های پردانشــگاه
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 (R&D)های تحقیق و توسعه ها، آزمایشــگاهتکنولوژی

ـــ ـــعهو نهـادهای میانجی که مش های پروژه یوق توس

ـــاهنگ جدید در های فنـاوری جهت جذب پروژه پیش

ر را د هســتند دیجیتال از طریق انتقال دانایی صــنعت

ولین به خوبی از اهداف ا ،. این شهرخود جا داده اسـت

                                                 
1 Strategic Metropolitan Business Plan - SMBP 

برآمده است و هم  ۲طرح راهبردی کسـب و کار شهری

توسـعه داده اسـت. به صورت ویژه، دوم را طرح  اکنون

 اند شامل:مواردی که مد نظر قرار گرفته

 ند پیو ؛ی انسانیآموزش، تربیت و آماده سازی سرمایه

 های تولیدیو بخش یمیان پژوهش و مراکز آموزش

 نابارسلو شهر در نینو یعموم یفضا تیریمد:  ۳۱ یرتصو
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 و نوآوری رقابت جهانی سازی 

 ــهرهای کاربرد فزاینده ی طراحی راهبردی کالن ش

های همکاری میان بخش با ویژگی ســیســتمپویا 

   محلی دولتو  دولتی، رهبری - خصوصی

 راهبردهای وابسته به خالقیت بر تمرکز 

این شهر ی مفهوم شــهر دانایی از ویژگی برجسته

ـــهر دانــایی در گزینش هــای راهبردی آن اســـت. ش

انعکاس است و آشکار است که  پر “ندبر” یک ۲بارسلونا

 .(۱۳و۱۴) بالندن میآبه  مسئولین شهر و شهروندان

 

                                                 
1 Barcelona Knowledge City 
2 World Knowledge Competitiveness Index 2008 (WKCI) 

 المللی(پذیری بین )مرکز رقابت استکهلم

 سال پذیری شـاخص رقابت بر اسـاس ،اسـتکهلم

رقابتی است و  محور شــشــمین اقتصاد دانایی ،۱۰۰42

اما ی برتر اروپا اســـت، منطقه ۲۰هر چند که در میان 

 بر اساسآمریکای شــمالی بر آن برتری دارد. استکهلم 

ـــط مرکز  یجدیدتر یمطـالعـه رقابت پذیری که توس

انسـتیتو ولز انجام شده است،  - المللی در دانشـگاهبین

ـــت. منطقه ـــعود کرده اس ـــی دو پلـه ص کهلم از تاس

ن هایی همچوژه در بخشدانایی، به وی دپیشتازان اقتصا

ICT است ، علوم زیستی و مالی. 

ـــو ــــه:  ۳۴ یرتص  و هــاخوش
 بارسلونا شهر یهاتیفعال
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 این جایگاه برتر استکهلم

ها برآمده از طیفی از شــاخص

 نمودن اســـت؛ به ویژه هزینه

ــتغال در  در کســب و کار، اش

 و هزینــه ســــت فنــاوریزی

در آمــوزش عــالی.  نـمـودن

توسعه و  ،مکموریت این شــهر

ـــازی آن  به عنوان تجاری س

مقصــد گزینش برای کسب و 

جدید  جوینـدگـانکـارهـا و 

های از گزینشای اســت. پاره

 راهبردی شهر شامل:

 ی یابنده های برتر رشــدبخش فناوری یتوســعه

 ایپرشتاب منطقه

 قوی  بهبودی اهمیت شهر به عنوان بازار مالی 

 ـــعـه ـــد یتوس ـــاخت  بـازار رش یـابنـده برای س

 هابرتر جهت شرکتهای های تکنولوژیزیرساخت

 ماهر با تحصیالت باال جذب نیروی کار 

  کیفیت باالبافراهم آوردن زندگی روزانه 

                                                 
1 Knowledge Zones 
2 The Stockholm Business Alliance 
3 Stockholm - Malar 

ـــهر همچنین در بنیــادهــای خود توجــه  این ش

معطوف داشته  ۲داناییهای زون یعظیمی را به توسعه

است که این  ۱اسـتکهلم ی آن اتحاد مالینمونهاسـت. 

 اتحاد:

  ــهرداری در منطقه ۳۴از ــتش  ۴مالر - کهلمی اس

 تشکیل شده است.

 دهد.سه میلیون ساکن را پوشش می 

 سوئد استکهلم شهر در ندهیآ یتقاضاها گرفتن نظر در:  ۳۳ یرتصو
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  درصــد از ظرفیت  ۱۰بیش ازDR& را  کل سوئد

 آورد.فراهم می

  است. درصد از اقتصاد سوئد ۱۱نمایانگر 

 برجسته است. مرکز مالی 

 ی نوبل است.مکان جایزه 

ی مســتحکم افزون بر این، شــهر دارای یک پایه

 ۶کالج دانشگاهی،  ۲4، شــش دانشــگاهدانایی، شــامل 

، بیش از PhDدانشجو در سطح  4۳۰۰هزار دانشـمند، 

ــناخته ۲۲۰ ــتیتوهای تحقیقاتی ش ــجو، انس  هزار دانش

ـــده ـــطح جهــانی؛ نوآوری ش در کالس  ICTبــا  در س

را در سوئد  یپزشک یستز یهادرصد از پژوهش ۳۰حدوداً  یزیولوژی،و ف ینوبل پزشک ییزهجا یخانه ینسکا،کارول یتوانسـت - ۳۱ یرتصـو
 ادیپر پژوهش سوئد است. بن هاییمارستاناز ب یکی ینسـکا،کارول یدانشـگاه یمارسـتاندارد. ب یجهان یتمعروف یکو  رسـاندیبه انجام م
 را به خود اختصاص یریبخش چشمگ یستی،ز یکه فناور دهدیسوئد را انجام م یفناورانه یهاسوم از پژوهش یک یزن یفناور یسـلطنت
 علوم سوئد را در خود دارد. یدانشکده ین. دانشگاه استکهلم، بزرگتردهدیم
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 و های زیست فناوریهیکی از بزرگترین خوشــ ،جهانی

که  استد. بر اساس آنچه گفته شد، آشکار باشه میغیر

اقتصــاد  یاز توســعهمســئولین شــهر، به صــورت فعال 

دی های راهبرشهر حمایت کرده و گزینش محور اییدان

 (.۱۴) سازندخود را با این فلسفه مشخص می

 

 مونترال

ــتین طرح راهبردی خود را برای این  ــهر، نخس ش

(. هدف ۱۰۰۷، ی پایدار هدایت نمود )مونترالتوســـعه

 ،دانایی محور یتوسعهترسیم طرح راهبردی اولیه برای 

 ۱۰۰۱در ژوئن  ،پ  از برگزاری کنفران  مقامات عالی

پیرامون  قوی یپدیدار شـد. در طی این نشست، اجماع

به عنوان یک شــهر دانایی جایگاه مونترال  نیاز به یافت

ـــیــاری از احســــاس  ،در منظر جهــانی گردیــد. بس

ی دانایی محور، خود را های عالقمند به توسعهسـازمان

ــارکتی ــهر نمودند و قول دادند  متعهد به کار مش در ش

ای را انجام دهند. طرح راهبردی کـه عملکردهای ویژه

ـــعهای مونتراولیه ـــط  ی داناییل برای توس محور توس

تهیه و  ۱۰۰۱اوریـل  ۱۰، دراجرایی مونترال یکمیتـه

                                                 
1 Monteral International 
2 Per Capita 

ـــار یـافت. ویژگی ی برای یـک دوره ـــالـه انتش پنج س

های در تعهد مشــارکتی سازمان ،ی این طرحبرجســته

ـــهر  ـــهر و کاربرد مفهوم ش همکار همراه با مدیریت ش

 اســت. برای ســاخت مونترال یدانایی به عنوان اســاســ

ـــارکت تعداد فزاینده ـــازمانای مش ها برای انجام از س

ــده در این طرح،فعالیت ــته ش دلیلی محکم  های نگاش

ــــت کــه بر عالقــه  بــازیگران  یو میــل فزاینــده اس

برای مشارکت در یک تالش شهر  اجتماعی - اقتصادی

ـــعهجهـت جمعی  ، دانایی محور پایدار ینیـل بـه توس

 ،۲المللی، مونترال بین۱۰۰4در ســال . گذاردصــحه می

ـــوم ـــاخصس های ین ویرایش خود را تحـت عنوان ش

ـــار داد که بازتابی از برتری های مونترال جذابیت انتش

ــرمایه گذاران خارجی، قدرت جذابیت  بود. از دیدگاه س

ی شـهری مونترال در مقایســه با شهرهای رقیب ناحیه

ـــمالی، از  اهمیت زیادی برخوردار بوده در آمریکای ش

ــت.  ــاساس ــایهمین مطالعه،  بر اس ــب و کار  فض کس

ا ب مونترال، بسیار برای سرمایه گذار خارجی در مقایسه

ای شمالی، مساعد کیدیگر نواحی شــهری عمده در آمر

، ۱مونترال از لحاظ تعداد دانشــجویان رو، اســت. از این
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ه ب و های عملکردی کسب و کاردر هزینه پذیری تبقار

ی نخست دارای رتبه ،صورت کلی در پژوهش و تحقیق

ی ســوم، باال دارای رتبه فناوریمشــاغل  و در رشــد

در کســـب و کار و  (R&D)کارایی پژوهش و توســـعه 

ــگاه ــورت کلی و تعداد ثبت اختراعات نیز  هادانش به ص

 ی نخست است. دارای رتبه

ــرال  ــت ــون ــر م ــروژه شــــه ــت پ ــدای ــا ه ی ب

، به عنوان شهر “ ۱۰۱۱سـاخت مونترال  - بندینقش ”

ــایی، خالقیــت ــه عنوان گ و نوآوری دان هــای زینشب

 های زیر نمود:راهبردی اصلی، آغاز به فعالیت

 ء آموزش اجرای اقــدامــات تکمیلی جهــت ارتقــا

 التحصیلی ابتدایی و افزایش نرخ فارغ

  جهت تشویق افراد  پیشاهنگهای از پروژهحمایت

 های علمیجوان برای گزینش پیشه

  ـــات تالش برای ـــس زدودن کمبود اعتبار در مؤس

 یادگیری عالی

 های دانشگاهیزیرساخت یتوسعه 

 خارجی با ایجاد  ارتقاء در یکپارچه سازی دانشجویان

 های یک شهر از دیدگاه کارگران دانایی شهر مونترالهای شهر مونترال از دیدگاه کارگران دانایی )نمودار سمت راست( و ویژگی: دارایی ۳۶ یرتصو
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  رالمونتالمللی در ی شهری دانشگاهی بینیک ناحیه

  های صنعتی از اقدامات پرورشی در پژوهشحمایت

 و نوآوری

 های دانشگاهی توسط حمایت از تسریع در پژوهش

ـــاهنگهای پروژه ـــتراک گذاری پیش  جهت به اش

 تجهیزات علمی

در راه حمایت  از این رو، آشـکار است که مونترال

 در هنگام ،دانایی محور یشهر دانایی و توسعه الگویاز 

 دهدیهـای خود را ادامه م، گـامخودی طراحی آینـده

 .(۱۳و۱۴)

 

 (ی اقتصادی)بخش کار و توسعه مونیخ

دانایی به  یجـایگاه نخســـتین را در جامعه مونیخ

اختصاص داده است. دانایی در شهر به عنوان منبع خود 

نخســـت در ی و جنبش دهنــدهو فرهنگی  اجتمــاعی

د تواننمیگردد. مردم شهر، قلمداد می ،ی صنعتیتوسعه

 : مونیخ؛ شهر دانایی ۳۷ یرتصو
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ــایـی را بــه عنوان یــک  از طریق آموزش و  ،منبعدان

ی هایآورند. دانایی، فرصتبه دست  ،العمریادگیری مادام

را برای مشـارکت در زندگی اجتماعی و نیز پیش شــرط 

آورد. افزون بر مهارت پذیر پدید میاشـــتغـال در بخش 

این، دانایی فناورانه و علمی شـــهر، امکان موفقیت آمیز 

 آورد.و مناطق دیگر را فراهم میدر میان شهرها  رقابت

ه بود میـل به دانایی، یک ســـنت دیرینه در مونیخ

که آموزش، یادگیری و کسب دانایی،  این گونهاست؛ به 

 دانایی یاند. جامعهتاریخی بوده یهمگی عناصـر توسعه

 ای متنوع، مؤســســاتمدرســهشــهری بر روی یک نظام 

و  هامشهور آموزش مداوم و آموزش بزرگساالن، دانشگاه

ــت. این نهادها ،فنیهای کالج ــده اس ــته ش  ،بنیان گذاش

م آورده و دانـایی با را فراه ایآموزش عمومی گســـترده

گفتمــان قرار  شــــدت بــاالی فنی و خبرگی را مورد

، هاها، شرکتدر دانشگاه های پژوهشیدهند. فعالیتمی

 ها و نهادهای پژوهشی فراوانی، موجب خلق نوآوریکالج

محور گردیده  بخش محصوالت و خدمات صنایع فناوری

د. صــنایعی ندهرا ســامان میو بدینگونه ســاختار شــهر 

، فناوری مـاننـد تجهیزات پزشـــکی، فنـاوری زیســـتی

و  ها، فناوری محیط زیســت، رســانهاطالعات و ارتباطات

                                                 
1 Qualification 

نخســت اقتصاد شهری دانایی ی خدمات، جنبش دهنده

ــرمایه ــنایع، س ــتند. این ص جلب ها را به خود محور هس

های ههای با مهارت باال، گســترشــغل یارائه با کرده و و

 نمایند.شهر را تعریف می رشد یآینده

، تنوع شهری مونیخ ی اقتصادی ویژهسیما و چهره

یز آماستقرار موفقیتدلیل های تولید آن است. در خوشه

تمرکز  را باید در بازار جهانی برتر صـــنـایع بـا فنـاوری

ســت. نادها در این خوشــه های نوآوریفعالیتای منطقه

ها در حالی که کسـب و کارها و صنایع نوین این خوشـه

ها را در یک ن گسترهند، کنش فعاالن اینمایرا جذب می

ی به هم پیوند یافته از دســترســی ارتباطی به شــبکه

در فرایند نوآوری را تسهیل  “چگونه - دانسـتن”فناوری 

هایی با فعاالن دانشگاهی، چنین شــبکهاغلب نمایند. می

ــات  ــس ــرکتمؤس مون های مختلف پیرادر اندازه ،هاو ش

ی پژوهشـــی، حمـایـت کننده و ارائه دهندهنهـادهـای 

یش گام به های پو با بنگاه  ۲حیتهای صـــالگواهینـامه

 .گردندعنوان هسته، پدیدار می

ی اعتماد، اعتقاد پایه برنوآورانـه، هـای این محیط

ـــایی  دو جـانبـه و ارتبـاطـات متعدد، در موقعیت فض

متحرک نبوده و بنــابراین از عوامــل تعیین کننــده در 
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ـــوبمحای منطقه رقابت حتی در دوران  گردند. می س

ز نیهـای ارتباطات، به تبادل دانایی میان افراد فنـاوری

ی دانــایی م همکــاری در جــامعــهبــه عنوان جزء مه

، از سریعشود. از این رو، تماس مستقیم و نگریسته می

 ضروری آن است.  هایپیش شرط

به عنوان یک منبع  ،به داناییو آزاد رهیافت باز 

الهام بخش، شـرایط مهمی هستند که  فضـایو یک 

دارد ار میها را وادق شده و آنموجب جذب افراد خال

در  ی کلیدیکه در برابر شهر وفادار باشند. این نکته

ها و یا تئاترها ها، موزههمچون کتـابخانههـای مکـان

ت موجب ارتقاء فرهنگ نشها آن  گردد.نیز ح  می

دارد که در راه دانستن می دانایی گردیده و افراد را وا

 نمــاینـد. راهبردهـا و طرح عملیــاتی و دانـایی تالش

ـــهر دانـایی بهبود مونیخ  یدر مطـالعه ،بـه عنوان ش

 یکه توسط بخش کار و توسعه “مونیخ، شهر دانایی”

انعکاس انجام گردیده،  ۱۰۰۱1 در ســـال اقتصـــادی

ـــادی و کی. اندیافته  ،فیت زندگیاز دید قدرت اقتص

توان در میان باالترین ایفا کنندگان باواریا را می مرکز

های گوناگون رتبه بندی شــهری لیســت در آلمان در

                                                 
1 Department of labor and Economic Development, 2005 

ـــک .یـافـت نمود در معنا، در تمام  مونیخ ،بـدون ش

و  های رقابتآمـارهـای اطالعـات پیرامون توانمنـدی

ی دانایی، در ها در جامعهمناطق و جایگاه آن نوآوری

   .(۱۴) است هامیان بهترین

 مونترال ییدانا شهر یجهان تیخالق کالس:  ۶جدول 

 ی کالس خالقیترتبه شهر

 ۲ استکهلم

 ۱ اکلند

 ۴ ساپورو

 ۳ آمستردام

 5 مونترال

 ۶ بروکسل

 ۷ کپنهاک

 4 سیدنی

 ۳ بارسلونا

 ۲۰ میالن

 ۲۲ لیون

 ۲۱ لیسبون

 ۲۴ آتن
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 دوبلین

ـــم انداز  ۲دوبلین اق بازرگانیکه ات از زمـانی  چش

 ارائــه داد، تغییرات  ۱۰۰۳خود را در ســــال  ۱۰۲۰

ـــمگیری در دوبلین ـــت. هم اکنون  چش روی داده اس

ـــتغـال بـا کیفیت باال  ییک گزینه واقع گرایانه برا ،اش

ــهر ــت. تار و پود ش ــورت غیر قابل  اکثر افراد اس به ص

 بینندگان از کشورهای .یافته استبهبودی  ،پیمایشــی

ن گرد آمده و هم اکنون اعتماد در در آمـاوراء دریـاها 

                                                 
1 Dublin chamber of commerce 

ــبت به میان افراد جوان   ر چند کههوجود دارد.  آننس

موفقیت آمیز پدیدار گشته  ی رشـددوبلین از یک دوره

 یاســت ولی هنوز نیاز به ادامه و پایدار نمودن توســعه

 دارد. خود

ــاخت بر پایه ــت که به س ــهر دریافته اس ی این ش

ـــتغــال دانــایی محور و بهرهتوان خ دی از منــود در اش

 است.ها نیازمند منابعی همچون مدارس و کالج

، این پروژه را بــه منظور دوبلین اتــاق بــازرگــانی

 ۱۰۰۱ تا ۲۳۳۶ یهاسال در رلندیا در( R&D) توسعه و پژوهش خام ینهیهز:  ۳4 یرتصو
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ســاماندهی یک شــهر پیشــرفته و نوین در دســتور کار 

های کاری از گســـترهگروه یک خود قرار داده اســـت. 

و  ۲ای، داراییهای توسعهگوناگون کسـب و کار، آژان 

های عظیمی را از آکادمی ای که کمکهای مشاورهگروه

                                                 
1 Property 
2 Futures Academy at Dublin Institue of Technology - DIT 

ـــتیتو فناوری دارند می دریافت  ۱دوبلین آینـده در انس

 .تشکیل شده است

ــتی برای الگوها آن ــیاس های کلیدی و اقدامات س

 سیمای یک شهر دانایی کهصـورت به  سـاخت دوبلین

 رلندیا در یفناور ینگار ندهیآ و یآموزش هرم:  ۳۳ یرتصو
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اشد را شناسایی نموده و در سـطح جهانی ب پذیر قابتر

ـــاختــار  حکومـت هـایی را برای چگونگیپروپوزال و س

ـــی رهبری ـــیاس نچه چنا) پایتخت اروپاییکه یک  س

ـــورت مؤثر  ند. اهطراحی کرد کـار کند(بخواهـد بـه ص

پر های شهر دانایی است که مهارت یک ۱۰۱۰دوبلین 

ـــی کیفیـت را خلق، جذب و ابقاء می کند. توان آموزش

و  دوبلین برآمــده از مردمــان آن اســــت. تفکر خالق

ر دطبیعی زندگی تفکیک ناپذیر یـک بخش  ،نوآورانـه

ـــت. دوبلین توانایی خلق ددوبلین  در ا رنوین  اناییاس

 ها. دانشگاهاستپژوهشی داریک تعالی فرهنگ فعالیت 

ـــتـانداردهای بینبـا بـ د جوان با المللی، افرااالترین اس

نیا جذب کرده و افراد پر مهارت استعداد را از سراسر د

ــت خلق می ،و فعالی را برای نیروی کار ــیاس نمایند. س

 داناییهای را میان خوشه ن است که ارتباطاتمل ی بر آ

مورد حمایت قرار دهد. نهادهای ســطح در درون شــهر 

ـــوم  ـــ)س ت بـه منظور برآورد نیازهای بازار و درخواس

ـــجویان ـــی دانش د. کننمی با یکدیگر همکاری (آموزش

 یتوسعه یپیوندهای نیرومند میان کسب و کار، اجازه

که بخش مهمی  (R&D) الی تحقیق و توسعهتعمراکز 

 آورند. این فضاسازند را فراهم میمی اقتصاد شهررا در 

نماید که همکارانه و محیط کســـب و کاری را خلق می

به  چکهای بومی کورزش شــرکتااســت.  آمیزرقابت

نیز به خوبی مورد ارتقاء  خوبی درک شده و کار آفرینی

 فیزیکی به زیرساخت. استو حمایت قرار گرفته شـده 

شرایط محیط زیست زندگی  است.خوبی توسـعه یافته 

های تجاری در و فعالیت یفیت، ادغام دانایی، جامعهپرک

ــالدوبلین را پایدار می  ویژگیبه عنوان یک ) دارد. اتص

 که به گستردهباند  ایبا خدمات با پهن (ضـروری شـهر

ـــازمان ـــان برای س ـــورت یکس ی و افراد در همهها ص

نردبان اقتصــادی قابل دســترس است، تسهیل های پله

و آموزش ســواد  به خدمات اینترنتهمگان شــود. می

ــی دار ،ی کامپیوترپایه ــترس  های اجتماعید. گروهندس

هــای تربیتی و تجهیز کــامپیوتر، مورد لیــتبرای فعــا

دوبلین، نقش  گیرنـد. اتـاق بازرگانیحمـایـت قرار می

ـــیم راهی کــه دوبلین تعیین کننــده ای را برای ترس

ــود، بازی می ــهر دانایی پدیدار ش تواند به عنوان یک ش

 کند.می

د رمل موااش ۱۰۲۱در سال  دوبلینعملیاتی طرح 

 بوده است:زیر 

 ـــعـه ر و ها، مخالق ، جذب و ارتقاء نیروی کارتوس

 کارآفرین 

 زیرساختبعدی  نسلی عرضه IT 
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 ۱بزرگتر دوبلین یناحیه ۲تجاری نشـــان دار کردن 

 (۱۴) ی شهر داناییبه عنوان منطقه

 

 9لفتد

ـــهر دلفــت ـــاد ش ـــورت  این روزهــا، اقتص بــه ص

دانایی و توریسم پایه گذاری شده  بر اساسمستحکمی 

 است.

ـــهر دانایی دلفت ـــانگر همکاری میان این ش ، نش

 چهار نهاد است:

 آموزش/ ۲

 / نهادهای پژوهشی۱

 / کارآفرینان۴

 حکومت /۳

 شامل: ارکان راهبردی اصلی دلفت

 نهادهاو یا  درگیری فعال کسب وکارها 

ـــازمـان نهـادهای متنوعی در این همکاری وهـا س

، آموزش فناوری که شـامل دانشگاه درگیر هسـتند

 های علمی کاربردیای عالی، سازمان پژوهشپیشه
                                                 
1 Branding 
2 Greater Dublin Area 
3 Delft 
4 Haaglanden 
5 The Knowledge Alliance 

سه شرکت ، ۳، اتاق بازرگانی، شـهرداری دلفتندهل

 و کارفرمایان صنعتدلفت، کنفدراسیون  یشــبکه

ــیهلند می ــیاس ــند. مقامات س  در ،بلند مرتبه باش

ی دارای کرســی هســتند. کمیته ،هیئت مشــورتی

ـــهر دانـایی   بـا کـارمندان  ،دلفـتاجرایی نهـاد ش

 نماید.میهلند جنوبی همکاری 5“اتحاد دانایی ”

 اقتصاد دانایی 

در جریان است. تقریبًا نیمی با شتاب  اقتصاد دانایی

باشند. از مشاغل دانایی محور می دلفتهای از شغل

ــگاه ۲۴تعداد  ــجو در دانش دلفت،  فناوری هزار دانش

 تضـــمینیـک جریـان پـایدار از افراد پر کیفیت را 

ها شــرکت جدید دهها همچنین بنیان نمایند. آنمی

از دهند که شـــامل بســـیاری را ســـاالنـه نوید می

 باشند.فناورانه میی غاز یابندهآهای شرکت

 دوری از اقتصاد محلی 

ــاد دانایی ــت دلفت اقتص ــاد محلی نیس  ،یک اقتص

ـــرکت و نهادهای  یجهـان ـــیاری از ش باز برای بس

های همکاری اغلب در سطح دانایی است. توافقنامه
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شــوند. پ  از کار در شــهر دانایی ملی منعقد می

ـــال، پروژه ۲۰دلفــت برای  نگیزنــده در براهــای س

نهاد  ،یابند. از این روســطح اســتانی، گســترش می

شهر دانایی دلفت، نقش عظیمی را در بنیان نهادن 

 نماید.ایفا می ،در جنوب هلند “اتحاد دانایی”

 حمایت 

ـــهر دانـایی دلفت بر روی  چتر حمـایتی نهـاد ش

ها و محصــوالتی اســت که موجب درخشش پروژه

تواند ویژگی گردند. در این گذر، دلفت میشهر می

ـــورت مرکز فنـاوری دنیا رخنمون  خود را بـه ص

 .(۱۴) نماید

 

 سنگاپور

ــده -کشــــور ایــن   یی جــایــزهشــــهــر بــرن

 سنگاپور در اختراعات ثبت یندهیفزا رشد:  ۱۰ یرتصو
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بوده  ۱۰۰۷در سال  1برانگیزترین شهر دانایی تحسـین

  ی پیشگام مرکز فعالیتبه عنوان نقطه سنگاپور  است.

و   2چند ملی تیهای ای جهـت جـذب همکاریمنطقـه

ها به شــود که آنهای محلی در نظر گرفته میشــرکت

                                                 
1 Most Admired Knowledge City Awards - MAKCA 
2 Multinational Corporation - MNCs 

ـــهر ـــوالت با ارزش  به عنوان این ش پایگاه تولید محص

ابعه تهای و خدمات وابسته به تولید برای شرکت زودهاف

آسیا، جنوب  درشهر  - این کشور  نگرند.در منطقه می

های چند ملیتی های ادارات مرکزی همکاریســروی 

 
ـــاس بر:  ۷جـدول   یجهان یریپـذ رقـابـت گزارش اس

ــهر ،(۱۰۲۱-۱۰۲۲) ــنگاپور ش ــان س  جهت مکان نیترآس
 .است کار و کسب انجام

 امتیاز کشور رتبه

 ۷۳/۱ سوئی  ۲

 69/5 سنگاپور 1

 ۶۲/۱ سوئد ۴

 ۳۷/۱ فنالند ۳

 ۳۴/۱ آمریکا ۱

 ۳۲/۱ آلمان ۶

 ۳۲/۱ هلند ۷

 ۳۰/۱ دانمارک 4

 ۳۰/۱ ژاپن ۳

 ۴۳/۱ انگلستان ۲۰

 

(، ۱۰۲۰-۱۰۲۲) یاطالعات جهان یبر اســـاس گزارش فناور:  ۷جدول 
ح در سط ینو دوم یادر سطح آس یاشبکه یطمح ینبهتر یسـنگاپور دارا

کشور  ینا یو قانونگذار یاسیبازار، ســ هاییرسـاختجهان بوده اسـت. ز
 .را فراهم آورده استآن  یو شبکه ساز یافتگی یوندموجب امکان پ

 امتیاز کشور رتبه

 ۶۰/۱ سوئد ۲

 53/5 سنگاپور 1

 ۳۴/۱ فنالند ۴

 ۴۴/۱ سوئی  ۳

 ۴۴/۱ آمریکا ۱

 ۴۰/۱ تایوان ۶

 ۱۳/۱ دانمارک ۷

 ۱۲/۱ کانادا 4

 ۱۲/۱ نروژ ۳

 ۲۳/۱ کره جنوبی ۲۰
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را در منطقه مجذوب خود کرده اســت. دولت سنگاپور 

ــت  ــت که الزم اس ــیده اس ــرکتبر این باور رس های ش

محلی کوچک و متوســط را تغذیه نموده تا یک هســته 

های شـــایســـتگیهای در کالس جهانی با شـــرکت از

ـــرکـت د در نبتوان هـامرکزی را بنیـان نهـد تـا این ش

بپردازند. بدین گونه،  به رقابت ی اقتصاد جهانیصـحنه

ی ساله ۲۰ســنگاپور، طرح  اقتصــادی یهیئت توسـعه

ــنگاپور به عنوان مرکز  دانایی محوری را برای تبدیل س

ایی دان برای صنایعای فعالیت جهانی نیرومند و پرجذبه

، یمحور در تولیـد و خدمات بازرگانی با تککید بر فناور

 ها، به اجرا در آورده است.و توانمندی نوآوری

های بیشتر فعالیت MNCsاست که  این گونهایده 

مســتقر  دانایی محور کلیدی خودشــان را در ســنگاپور

دانایی محور های های محلی با فعالیتکرده و شـــرکت

ـــتری رو در رو قرار گرفته و  به بازیگران در کالس بیش

به ادغام ســنگاپور  ،جهانی تبدیل شــوند. چنین طرحی

ــاد جهانی ــتعداد، و برخاســت آن بر پایه در اقتص ی اس

با فراهم آوردن یک محیط کارآفرین  ،دانـایی و فناوری

و  رشد نوآور پذیر جهت خلق کسـب و کارهای نوین و

های محلی و خارجی در کالس جهانی آرایش شـــرکت

ی این شــهر در تالش اســت تا پایه ،نگرد. همچنینمی

دیگر را  های اجتماعیفرهنگی خود را سیراب و سرمایه

ی گذشــته، ســنگاپور به صــورت توســعه دهد. در دهه

ــعهموفقیت آمیزی پایه خود  (R&D) ی تحقیق و توس

ی علمی را جذب خالق و برجسته رشد داده، نخبگان ار

ـــعـه میان بخش کرده و همکـاری هـای تحقیق و توس

نموده است. های خصــوصی را تغذیه مردمی و شــرکت

های جهانی در گســتره امروزه ســنگاپور جایگاه رهبری

 او پتروشیمی ر تولیدات همچون محصوالت الکترونیک

مچون هسنگاپور دولت  - شـهر آورده اسـت.به دسـت 

 ،های تولیدی پیچیدهی جذاب برای فعالیتیـک پـایـه

و  محور ســوی اقتصاد دانایی آن بههماهنگ با حرکت 

. این تـککید بر روی کنـدخودنمـایی میمحور  پژوهش

ـــرمایه و فعالیت نوآوری جهانی،  و نیروی کارهای پرس

های چینی و دولتی که شــرکت - ســنگاپور را به شــهر

ـــونــد و جــایی نــد بینتوانهنــدی می کــه المللی ش

ـــرکت  یتوانند به دروازههای آمریکایی و اروپایی میش

ـــوند و جایی که دیدگاه ـــیا وارد ش های آینده این آس

شــود، تبدیل نموده پرشــتاب و پویا ریخته می منطقه

(.۱۴است )
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 ملبورن

این شـــهر که مرکز ایالت ویکتوریا اســـت از دید 

و دومین شهر  گیردمیسـیدنی جای اقتصـادی پ  از 

به  بوده و میلیون نفری ۶/۴با جمعیت  بزرگ اســترالیا

ی شهرهای دانایی معرفی گردیده عنوان یک درسـنامه

 (.۱۳و۱است )

ـــال   راهبرد، دولـت ویکتوریا با اتخاذ ۲۳۳۶از س

، ۲“۱۲ویکتوریا ”و مولتی مـدیـا تحـت عنوان  فنـاوری

آغاز را  محور به سـوی اقتصاد داناییطراحی این شـهر 

ـــعهنمود ـــم اندازبین ی. بـا تککید بر توس  المللی، چش

ـــال “۱۲ویکتوریـا ” ویرایش گردید و به  ۲۳۳۳ در س

تبدیل شــد که ســپ  به  ۱“جهانی یویکتوریا”راهبرد 

ــام  ــا ”ن ــافــتــن ویــکــتوری ــــال ی ــا   ۴“ اتص )ویکتوری

تغییر نام یافت. این راهبرد نخست  (۱۰۰۱ مدیا، تیمول

ـــد۳ندهگیریاد یبر جـامعه ـــنایع آینده، ترقی  ، رش ص

 و زیرســاخت، اتصــال جوامع، بهبود تجارت الکترونیکی

های جدید تککید دارد. در تقای سیاستدسـترسـی و ار

ـــال  ـــم انــداز دولــت ۱۰۰۱س ، دولــت ویکتوریــا، چش

                                                 
1 Victoria 21 
2 Global Victoria 
3 Connecting Victoria 
4 Learning Society 
5 Putting people at the center 

جـای دادن مردم در ”خود را تحــت عنوان  الکترونیـک

، ارائـه داد. در میــان این راهبردهــا، ابزار مهمی ۱“مرکز

ـــعه ـــده  محور ملبورننایی ی داکه برای توس اتخاذ ش

ی شهری است تا شکوه آن را به توسعههای است، طرح

، جذاب با و زنده ، فرهنگیینوآور از صـورت شهری پر

با این  .نمایان سازند پایداربه شکلی تککید بر مردمان و 

ی ساز و کارهای توسعههای شهری، راهبردها و طراحی

امکان پذیر شــده  ،ملبورن به صــورت یک شــهر دانایی

ی توان به سادگنمی ادبیات جهانی بر اساساست. البته 

راهبردهای طراحی شده  بر اساسشهر دانایی ی از واژه

 یبه فرهنگ قوی، بنیان ســرمایهاســتفاده نمود و نیاز 

سازی شهر دانایی و اقتصـادی است تا فرهنگ  انسـانی

 پذیرد.صورت 

ایی و عوامل در زیر به پیاده سازی عناصر شهر دان

 :(۱۱) ازیمپردمی آن در شهر ملبورن

 

 و ارتباطات فناوری

ی شــهر در توســعه ،ی فناوریبه نقش برجســته
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 ،دولت الکترونیک  پورتال راه اندازیبا  ،دانایی ملبورن

ـــت.  “آنالینویکتوریا ”تحـت عنوان  ـــده اس تککید ش

های با فراهم آوردن مهارت زدودن شـــکاف دیجیتالی

ICT ی، ایجاد دسترسی و حمایت از توسعهدر جامعه 

های از سیاستهای کســب و کار و جامعه وب ســایت

ـــت. ن ی ایدر نتیجه دولـت الکترونیکی ویکتوریا اس

از  کاربرد شهروندان ،۱۰۰۶تا  ۱۰۰۲ها، از سال تالش

ـــد بـه  ۳۲از  اینترنـت ـــید که  ۶۷درص ـــد رس درص

 پهنای باندارتباطات با به  ،ارتباطاتاین درصد از  ۷۰

  .انددسترسی داشته ،گسترده

 با را خود یسنت یهارساختیز بر یگذار هیسرما شهرها، ،ییدانا شـهر عنوان افتیدر یبرا: ییدانا دوران در شـهرها گاهیجا:  ۱۲ یرتصـو
 .زندیآمیم هم در خود، یژهیو بیترک یهیبرپا ،(یفناور و علم هنرها،) نینو یهایگذار هیسرما
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 (۱۰۰۳-۷۱۰۰ سال) ایاسترال ملبورن ییدانا یهاخوشه:  ۱۱ یرتصو
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ـــکاف برنـامـه ـــده برای زدودن ش هـای انجام ش

 شامل: دیجیتالی

 هزار شهروند ۱۰برای  آموزش اینترنت 

  ـــاص های پروژه جهتانجمن  ۴۳اعتبـار به اختص

 ایهکسب و کار یبرای توسعه تجارت الکترونیکی

 محلی 

 مدرسه روستایی به اینترنت ۲۳۶داد اتصال تع 

 مرکز ۶در  آموزش تجارت الکترونیکی یارائه 

 ــعه گوناگون جامعههای اعتبار به گروه  یبرای توس

 خودهای وب سایت

 یهای عمومدر تمام کتابخانه به اینترنت دسترسی   

ــدوین  ،همین زمــاندر  ــا ت ــا ب ــت ویکتوری دول

 یهای گوناگون در راه توســـعهها و برنامهســـیاســـت

ــــاخــت ـــترش تحقیق و و  هــای فنــاوریزیرس گس

 گام برداشت. (R&D) توسعه

 

 فرهنگی زیرساختو  خالقیت

ـــویق نوآوریدولت ویکتوریا  ـــعه در تش  یو توس

از  ،نیرومند محور جهت خلق یک اقتصاد دانایی ،دانایی

ـــان موجب  ـــی خودداری ننمود تا بدین س هیچ تالش

 یگردیده و به عنوان یک نقطه جـذب کارگران دانایی

ـــنایع تولید کننده  ی دانایی قرار گیرد. باکلیدی در ص

ــت ــس های علمی و دعوت از ها و کنفران برگزاری نش

و پژوهشــگران،  نظر و کارآفریناناندیشــمندان صــاحب

 شدر گسترش نوآوری و های فرهنگی جهتزیرسـاخت

، هاازی موزهمانند نوســازی، بهس)دانایی انجام پذیرفت 

ـــر، گالری  وها کتابخانهمل ی، های مراکز هنرهای معاص

ورزی فراوان بر ســیمای چند فرهنگی . با تککید(تئاترها

ی آتشین هنر و موسیقی نقطه ملبورنهم اکنون هر، ش

ی چند اســت. احترام به مقوله و معماری در اســترالیا

و ها این شــهر را به شــهر تحمل پذیر فرهنگ ،فرهنگی

یل تبدهای تاریخی گوناگون پذیرش مهاجرین با زمینه

 در آن زیستملیت  ۲۳۰رده است و مردمان بیش از ک

های فرهنگی، شــهر را به یک شــهر کنند. این جذبهمی

 بالغ بر ۱۰۰۳توریسـتی تبدیل نموده اسـت و در سال 

اند و این شــهر شاهد میلیون نفر از آن بازدید کرده ۴۰

 ها رویداد بزرگ فرهنگی و ورزشی است.برگزاری ده

 

 ی انسانیسرمایه

هر شــ به یک ی تبدیل ملبورناندیشــهبا تککید بر 

 یفراوانی بر روی توســعه پیشــاهنگهای دانایی، پروژه

ـــهروندان طراحی  ،به ویژه در بخش دانایی ،مهـارت ش
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را در میان ساکنین افزایش  ی انسانیگردید تا سـرمایه

ـــته ـــجویاندهنـد. همچنین به نقش برجس و  ی دانش

ــی ــد نهادهای آموزش ــعه در رش  دانایی محور، یو توس

 دیددریافت گر این گونه؛ زیرا نهایت پافشاری گردیدبی

 توانیی آموزش و پژوهش مکه از طریق تقویت توسعه

 ی اقتصاد جهانیپذیری شــهر در صحنه به توان رقابت

 آمد.نائل 

ی و توسعه رشد توان ازرا میهای زیر ســودمندی

 :متصور شد هادانشگاه

 ی انسانیی سرمایه/ توسعه و تغذیه۲

 ی دانایی/ افزودن ذخیره۱

ــه عنوان یــک۴ کلیــدی  رانپیش / عـمـلکرد ب

 ( R&D) و تحقیق و توسعه اقتصادی از طریق نوآوری

 ی/ بنیان مراکز فعالیت برای خلق، تغذیه و ارائه۳

 فرهنگیهای زیرساخت

ـــانی از  ـــرمایه گذاری دیگر بر روی نیروی انس س

 انجام گردیده است.المللی بین طریق جذب دانشجویان

 ، دانشــجویانبیش از پنج درصــد از جمعیت این شــهر

ر د المللی در ملبورنتعداد دانشــجویان بین .دنباشــمی

                                                 
1 Finance 

ــال  ــهر را  ۴۴بیش از  ۱۰۰۱س هزار نفر بود که این ش

 ی چهارمرتبهپ  از نیویورک، لندن و لوس آنجل  در 

و پ  از این شــهر، شــهرهای سیدنی،  دادجهانی قرار 

ت ند. تعداد هشاشتهسـان فرانسیسکو و بوستون قرار دا

ی دانشــجویان در این شــهر، یک ســوم توده دانشــگاه

ـــترالیـابین اند که با را بـه خود جذب نموده المللی اس

های مشارکتی با سـوم و پژوهشی آموزش سـطح ارائه

، بوش،  3M  ،WBMالمللی مــاننــد هــای بینکمپــانی

، فلیپ ، توشـــیبا،  GE Money  ،IBM  ،NEC ،دفور

 اند.طراحی نموده Unisysتویوتا و 

 

 کارگران دانایی

 این شـهر توانسـته است در جذب کارگران دانایی

ـــیـار موفق عمـل نمـاید ی که هم اکنون ا؛ به گونهبس

آن را کـارگران دانایی  یروی کـارنزدیـک بـه نیمی از ن

ـــکیـل ـــامل مدیران و کارگمی تش زاران، دهنـد که ش

باشــد. در سال متخصــصــین و کمک متخصــصــین می

 ۳/۳۳به  ،نسبت کارگران دانایی به کل کارگران، ۱۰۰۶

و کار و نیز بخش و خدمات کسب  ۲همالیدرصد رسید. 
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از بزرگترین صنایع دانایی محور  ۲و تندرسـتی سـالمت

 شهر هستند.

ساخت فیلم در این شهر از شواهد صنایع  صـنعت

ـــهر دانایی  ـــوب میخالق این ش . کارگران رددگمحس

تا هفت درصد از سطح  ،۱۰۰۶در سال  ۱صــنایع خالق

داده است. می اشتغال را در این شهر به خود اختصاص

، ۴های فضاییی و پیوستگیی شهرتوسـعههای خوشـه

از  را ی اقتصــادی ملبورنصــحنه جاییجابه هایزمینه

 صـنعت سـاخت و ساز در قرن بیستم به اقتصاد دانایی

این شـــهر مملو از  اند تافراهم آوردهی جدید، در هزاره

ـــت ـــاغلی همچون آنــالیس ـــب و کــارهــمش ، ۳ای کس

صــصــین حقوقی، مدیران متخصــصــین کامپیوتر، متخ

ــانه مالیه، تولیدکنندگان و مدیران  ICTای، مدیران رس

تغییر فضایی  بر اساسســیاســت و برنامه ریزی شــود. 

مرکز ملبورن تمرکز یافته اند. از در شــهر، این مشاغل 

ـــت پذیری گـذرگاه چنـد ،این رو و  کلیدی برای زیس

 اند: شکوفایی این شهر متصور شده

                                                 
1 Wellness Sector 
2 Creative Industry 
3 Spatial 
4 Business Analyst 
5 Start-Up Business 
6 Lifestyle Options 

 ی زیست فناوریبه عنوان دروازه ملبورن یتوسعه (۲

 اقیانوسیه - سیاآ یو منطقه استرالیا

و مشهور  ICTبخش  وجود نقصان مهارتی دراصالح  (۱

 استرالیا ICTنمودن این شهر به عنوان پایتخت 

ـــب و کارهای دانایی محور  (۴ ـــنایع و کس جذب ص

و کســب و حمایت و تسـهیل  راهبردی به ملبورن

 ۱ی آغاز یابندهکارهای نوآورانه

 خدمات آموزش سطح سوم در ملبورن ارتقاء رشد (۳

ـــعـه و ارتقــاء ملبورن (۱ بــه عنوان مکـانی کــه  توس

ـــب و کار دیگر را درک کرده و فرهنـگ های کس

به صورت موفقیت آمیز به  ،آنان هضــمن احترام ب

 مبادله بپردازد.

ـــعـه و ارتقـاء نیروی کار (۶ وع پر مهارت و متن توس

ـــطح من ملبورن طقـه، مل ی و جهـانی جهت در س

 های جهانیجذب پروژه

ــــت پــذیری (۷ و  ملبورن افــزایش و ارتقــاء زیس

 ۶ی زندگیهای شیوهگزینش
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ــاس ــم  و ۱۰۴۰ طرح راهبردی ملبورن بر اس چش

بحرانی را  ینقش ،و اقتصادی داناییهای آن، خوشـه انداز

هر ایفا ش آن ی شــهری دانایی محوردر موفقیت توســعه

، هنآ راه یبه جاده، شبکه دسترسی ،کنند. از این رومی

اط ارتبها و بنادر و نیز دسترسی به خدمات برای فرودگاه

ی جهانی، از در صحنه پذیر های صــنعتی رقابتخوشــه

 باشند. می های طراحی شهری در این شهراولویت

ـــتـه این ی عملکردهای راهبردی از نکـات برجس

ای که مناطق به گونه آن مندینشهر، طراحی آن و قانو

های به صـــورت بخش هاهای دانشـــگاهاطراف پردی 

ــوند ۲دانایی ا ها بای که در این بخش؛ به گونهتبدیل ش

ا هدر پیوستگی با دانشگاه ،رترب وریبا فناصنایع  رشــد

نقش مهمی را در  ،دانــاییهــای قرار گیرنــد. این بخش

اند. شهر بازی کرده (R&D) تحقیق و توسعه زیرساخت

ها فرصــت پیوند، انتشــار فناوری و ثمر دهی این بخش

 ، آکادمیکرترقاطع میان کسب و کارهای با فناروی بم

اند. در را فراهم آورده بخش عمومی R&Dو تسهیالت 

ـــت حقیقـت، این بخش هـای موفق، به عنوان کاتالیس

ی جهت جذب افراد نخبه و سرمایه عمل نموده و توده

                                                 
1 Knowledge Precincts 
2 Aeronautics 

ـــتره ی پژوهش و تجــاری هــای ویژهبحرانی را در گس

 اند. سازی ایجاد کرده

از  های سخت افزاری و مالیبا حمایت رنشهر ملبو

المللی، توانسته است ط و بینمتوس ،کوچکهای شـرکت

خــدمــات مــالی، ، زیســـت فنــاوری، در علوم فنــاوری

ی سبقت را از کشورهای دیگر و طراحی، گو ۱فضـا - هوا

های برباید. موقعیت و ســطوح اشــتغال بعضــی از خوشه

 نشان داده شده است. ۱۱تصویر این صنایع در 

ـــت  یرتبه ملبورن ـــیار خوبی در میان فهرس بس

ــاص  ــهرهای جهان به خود اختص ــت پذیرترین ش زیس

و مکان در این شــهر، نقش  داده اســت. کیفیت زندگی

ـــمگیر  ،این همــه ؛کنــداین رتبــه بــازی میدر ی چش

ی توسعه یبرخاسـته از راهبردها و طراحی هوشمندانه

فرهنگی این شـهر است.  - اجتماعی فضـایی و شـهر

ـــر به آوردن نه تنها تماماین موفقیـت انواع  ها، منحص

بوده گرد هم  R&Dهای کسب و کارها، آموزش، خوشه

، هنر و ورزشها همانند توریســم، بلکه در دیگر خوشــه

اند تا این شــهر را به یک شهر فرهنگ نیز نقش داشـته

 . (۱۱) دندانایی مبدل نمای
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 نتیجه گیری

 هاای شهری که از آنهای توسـعهلنگرش در مد 

آموزد که هر چند که نـام بردیم، این درس را به ما می

ی عهتوسگذر به سوی شهر دانایی که پایدارترین شکل 

به فرد  ای منحصری است توسط هر شهر به گونهشـهر

 های مشترکیراحی گردیده اســت ولی حاوی گلوگاهط

ـــند که هر می ـــتی ایبـاش ـــهر دانایی بایس ن طراح ش

ای از هــای راهبردی را در آمیزههــا و گــذرگــاهگلوگــاه

ــی ــیاس ــرایط س ــادی، فرهنگیش و  اجتماعی - ، اقتص

 جغرافیایی خود به کار گیرد.

مشترک، وجود یک خرد جمعی  ینخســتین نقطه

به تغییر در وضـــعیت موجود و گام  و میل ســـیاســـی

ت. سبرداشـتن به سوی یک شهر تمام عیار دانایی بوده ا

، فراهم آوردن ی چشـــم اندازبا ارائه انگذارســـیاســـت

سازی هو شبک به تنوع فرهنگیم ارتباطی و احترام سیست

در  ،لیالملبین وبــا دیگر افراد و نهــادهــای محلی، مل ی 

 یش، بر اساس پ۱۰۱۰. در سال کنندیم یزندگ یجهان هم اکنون در کالن شـهرها و مناطق شـهر یتدرصـد از جمع ۱۰از  یشب : ۱۴ یرتصـو
 یدارتر،هوشمند، پا یشترب ییساخت شهرها یبرا اییندهرو شتاب فزا ینو از ا یدرسـ یددرصـد خواه ۷۰به  یزانم ینسـازمان ملل متحد، ا ینیب

 دارد. جودو تریستتر و قابل زپرجذبه
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هــدایــت  جهــت ۲“حی راهبردیچــارچوب طر” تــدوین

ــهر دانایی و بنیان  برایکارگزاران  ــکل دهی ش نهادن ش

 نهـادهای نیرومند اقتصـــادی و فرهنگی حمایتی، نقش

 همچنین حمایت حکومت ایفـا نمودنـد. همتـایی را بی

                                                 
1 Strategic Planning Frameworks 

در فراهم  های دولت محلیبا برنامه یمرکزی در هماهنگ

های های نوپا با فناوریچتر حمـایتی از شـــرکتآوردن 

وضع قوانین و مقررات جهت زدودن موانع سیاسی  ،برتر

 و نیز تکمین اعتبارات ویژه اقتصـــادی بـه منظور رشـــد

 ی دانایی دبی: دهکده ۱۳ یرتصو
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ناشدنی هستند. شـهر نیز فراموش  جهت زیسـت پذیری

در  1های تحقیقاتیویژه دانشـــگاهبه ، هانقش دانشـــگاه

و ایجاد ســـکویی برای  داناییتربیت و آموزش کارگران 

پدیداری شـــهر دانایی، خلق و توســـعه و نگهداشـــت 

های نوین جهت صـــنایع نوپدید، مشـــارکت در فناروی

و فرهنــگ و نیز جــذب  بـهـبـودی کیفیــت زنــدگی

پیچیده و ســـطح باال از طریق  ریهای با فناوشـــرکـت

همتایی را در بی ، نقشهای مشـــارکتی در صـــنعتالگو

 هایشرکت اند.دانایی محور بازی کرده یتوسـعهمسـیر 

ـــتی را در بین المللی بزرگ نیز یــک نقش کــاتــالیس

ای هبا دانشگاه یی، با ایجاد ارتباطاتگسترش شهر دانا

 همچون منبعی از نیروی کار ،ی شــهرتحقیقاتی عمده

اند. های جدید، بازی کردهشرکت ینخبه برای توســعه

ـــرکـتاین  ـــاغل جدید و  همچنین در خلق هاش مش

ـــتقیم از کیفیـت زندگی  ـــهریحمـایـت غیر مس  ،ش

 های کوچک و متوسط نیزاند. شــرکتمشــارکت نموده

، تنوع و گســتردگی نهایت در تجاری ســازی نوآوریبی

ــرمایه اقتصــادی شــهری پایه ، تولید شــغل و امکان س

های جدید از از دل برآمدن شـــرکتخطر پذیر  گذاری

 اند.دیگر نهادهای پژوهشی، مؤثر بوده ها ودانشگاه

، بهبود و رتباطاتو ا توجـه بـه فناوری ،در نهـایـت

 هــای فرهنگی و خالقیتی، توجــهارتقــاء زیرســــاخــت

ترش و گس کارگران دانایی ی انسانینهایت به سرمایهبی

ت و زیســ بر کیفیت زندگیبا تککید  ،ی شــهریتوســعه

ی راهبردی نکات برجســـته توان ازرا می شـــهر پذیری

.(۱۴) های دانایی قلمداد نمودی شهرتوسعهجهت 

                                                 
1 Research Universities 
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