فصل پنجم

نمونههای شهرهای موفق
دانایی محور
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بارسلونا

روی صـــنایع فناورانهی باال و متوســـط رو به باال ،کار

در بارســلونا ،تعدادی از عناصر کلیدی وجود دارد

میکننـد و نیز آن صـــنایعی که خدمات دانایی محور

که این شـــهر را به عنوان یک مرکز عمدهی تحقیقات

ارائه میدهند ۱4/۱۱ ،درصد از کل کشور اسپانیا را به

دانایی نمایان کرده است .این شهر هشت دانشگاه دارد.

خود اختصـاص داده اسـت .بارسـلونا و ناحیهی شهری

بــارســـلونــا بــه عنوان یکی از بزرگترین اجتمــاعــات

آن ،سازندگان تجهیزات الکترونیک و دفاتر شرکتهای

دانشــگاهی در اروپا ،میزب ان بسیاری از مراکز تحقیق و

برجسـتهای که نقش مهمی را در توسعه و به کارگیری

توســعه ) (R&Dو فناوری و یک شــبکهی پارک علم و

 ICTدر اســـپانیا بازی میکنند را به خود جلب کرده

فناوری اســت که جایگاه شــرکتهایی بوده که بر روی

اســت .شــهر ،مانند الگویی در اســپانیا اســت .زیرا از

فناوری و گســترههای مهندســی کار میکنند .در این

ناحیهی  22@Barcelonaکه ناحیهی تعالی فناوری و

شهر ،زیرساختهای ارتباط از راه دور ۲از کیفیت بسیار

نوآوری ۱است تا شبکهی گسترده شرکتهای خدماتی

باالیی برخودار اســـت .ســـرمایهی انســـانی نخبه و با

برجســته که ریشــه در مقولهی کارآفرینی و ســابقهی

شـایستگی باال جذب شهر گردیده و به دلیل باال بودن

طوالنی در آموزش و کســب و کار در ارتباطات راه دور

اســـتانداردهای زندگی که ارائه میدهد ،در آن شـــهر

دارنـد ،در این شـــهر خودنمایی میکنند .بارســـلونا،

پایدار ســاکن میشــوند .شــرکتهای منطقهای که بر

دانشــگاههای پر اعتبار ،مراکز پژوهشــی با جدیدترین
Telecommunication
The Technology and Innovation District for Excellence
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تصویر  : ۳۱مدیریت فضای عمومی نوین در شهر بارسلونا

تکنولوژیها ،آزمایشــگاههای تحقیق و توسعه )(R&D

طرح راهبردی کسـب و کار شهری ۲برآمده است و هم

و نهـادهای میانجی که مشـــوق توســـعهی پروژههای

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

فنـاوری جهت جذب پروژههای پیشـــاهنگ جدید در

مواردی که مدنظر قرار گرفتهاند شامل:

صــنعت دیجیتال از طریق انتقال دانایی هســتند را در

 آموزش ،تربیت و آماده سازی سرمایهی انسانی؛ پیوند

خود جا داده اسـت .این شهر ،به خوبی از اهداف اولین

میان پژوهش و مراکز آموزشی و بخشهای تولیدی
Strategic Metropolitan Business Plan - SMBP

1

 جهانی سازی رقابت و نوآوری

استکهلم (مرکز رقابت پذیری بینالمللی)

 کاربرد فزایندهی طراحی راهبردی کالن شــهرهای

اسـتکهلم ،بر اسـاس شـاخص رقابت پذیری سال

پویا با ویژگی ســیســتمهای همکاری میان بخش

 ،2۱۰۰4شــشــمین اقتصاد دانایی محور رقابتی است و

خصوصی  -دولتی ،رهبری و دولت محلی

هر چند که در میان  ۲۰منطقهی برتر اروپا اســـت ،اما

 تمرکز بر راهبردهای وابسته به خالقیت

آمریکای شــمالی بر آن برتری دارد .استکهلم بر اساس

مفهوم شــهر دانایی از ویژگی برجستهی این شهر

مطـالعـهی جدیدتری که توســـط مرکز رقابت پذیری

در گزینشهــای راهبردی آن اســـت .شـــهر دانــایی

بینالمللی در دانشـگاه  -انسـتیتو ولز انجام شده است،

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

دو پلـه صـــعود کرده اســـت .منطقهی اســـتکهلم از

مسئولین شهر و شهروندان به آن میبالند (۱۴و.)۱۳

پیشتازان اقتصاد دانایی ،به ویژه در بخشهایی همچون
 ، ICTعلوم زیستی و مالی است.

تصـــویر  : ۳۴خوشــــههــا و
فعالیتهای شهر بارسلونا

Barcelona Knowledge City
)World Knowledge Competitiveness Index 2008 (WKCI
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این جایگاه برتر استکهلم
برآمده از طیفی از شــاخصها
اســـت؛ به ویژه هزینه نمودن
در کســب و کار ،اشــتغال در
زیســــت فنــاوری و هزینــه
نـمـودن در آمــوزش عــالی.
مکموریت این شــهر ،توسعه و
تجاری ســـازی آن به عنوان
111

مقصــد گزینش برای کسب و
کـارهـا و جوینـدگـان جدید
اســت .پارهای از گزینشهای

تصویر  : ۳۳در نظر گرفتن تقاضاهای آینده در شهر استکهلم سوئد

راهبردی شهر شامل:

 توســعهی بخش فناوریهای برتر رشــد یابندهی
پرشتاب منطقهای

این شـــهر همچنین در بنیــادهــای خود توجــه
عظیمی را به توسعهی زونهای

 بهبودی اهمیت شهر به عنوان بازار مالی قوی

اسـت .نمونهی آن اتحاد مالی

 توســـعـهی بـازار رشـــد یـابنـده برای ســـاخت

اتحاد:

زیرساختهای تکنولوژیهای برتر جهت شرکتها
 جذب نیروی کار ماهر با تحصیالت باال
 فراهم آوردن زندگی روزانه باکیفیت باال

دانایی۲

معطوف داشته

اسـتکهلم۱

است که این

 از  ۳۴شــهرداری در منطقهی اســتکهلم -

مالر۴

تشکیل شده است.
 سه میلیون ساکن را پوشش میدهد.
1

Knowledge Zones
The Stockholm Business Alliance
3
Stockholm - Malar
2
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تصـویر  - ۳۱انسـتیتو کارولینسکا ،خانهی جایزهی نوبل پزشکی و فیزیولوژی ،حدوداً  ۳۰درصد از پژوهشهای زیست پزشکی را در سوئد
به انجام میرسـاند و یک معروفیت جهانی دارد .بیمارسـتان دانشـگاهی کارولینسـکا ،یکی از بیمارستانهای پر پژوهش سوئد است .بنیاد
سـلطنتی فناوری نیز یک سوم از پژوهشهای فناورانهی سوئد را انجام میدهد که فناوری زیستی ،بخش چشمگیری را به خود اختصاص
میدهد .دانشگاه استکهلم ،بزرگترین دانشکدهی علوم سوئد را در خود دارد.

 بیش از  ۱۰درصــد از ظرفیت  R&Dکل سوئد را
فراهم میآورد.

افزون بر این ،شــهر دارای یک پایهی مســتحکم
دانایی ،شــامل شــش دانشــگاه ۲4 ،کالج دانشگاهی۶ ،

 نمایانگر  ۱۱درصد از اقتصاد سوئد است.

هزار دانشـمند 4۳۰۰ ،دانشجو در سطح  ،PhDبیش از

 مرکز مالی برجسته است.

 ۲۲۰هزار دانشــجو ،انســتیتوهای تحقیقاتی شــناخته

 مکان جایزهی نوبل است.

شـــده در ســـطح جهــانی؛ نوآوری بــا  ICTدر کالس

جهانی ،یکی از بزرگترین خوشـههای زیست فناوری و

برای یـک دورهی پنج ســـالـه انتشـــار یـافت .ویژگی

غیره میباشد .بر اساس آنچه گفته شد ،آشکار است که

برجســتهی این طرح ،در تعهد مشــارکتی سازمانهای

مســئولین شــهر ،به صــورت فعال از توســعهی اقتصــاد

همکار همراه با مدیریت شـــهر و کاربرد مفهوم شـــهر

دانایی محور شهر حمایت کرده و گزینشهای راهبردی

دانایی به عنوان اســاسـی برای ســاخت مونترال اســت.

خود را با این فلسفه مشخص میسازند (.)۱۴

مشـــارکت تعداد فزایندهای از ســـازمانها برای انجام
فعالیتهای نگاشــته شــده در این طرح ،دلیلی محکم
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مونترال

اســــت کــه بر عالقــه و میــل فزاینــدهی بــازیگران

این شــهر ،نخســتین طرح راهبردی خود را برای

اقتصادی  -اجتماعی شهر برای مشارکت در یک تالش

توســـعهی پایدار هدایت نمود (مونترال .)۱۰۰۷ ،هدف

جمعی جهـت نیـل بـه توســـعهی دانایی محور پایدار،

ترسیم طرح راهبردی اولیه برای توسعهی دانایی محور،

صــحه میگذارد .در ســال  ،۱۰۰4مونترال بینالمللی،۲

مقامات عالی ،در ژوئن ۱۰۰۱

ســـومین ویرایش خود را تحـت عنوان شـــاخصهای

پدیدار شـد .در طی این نشست ،اجماعی قوی پیرامون

جذابیت انتشـــار داد که بازتابی از برتریهای مونترال

نیاز به یافت جایگاه مونترال به عنوان یک شــهر دانایی

بود .از دیدگاه ســرمایه گذاران خارجی ،قدرت جذابیت

در منظر جهــانی ،احســــاس گردیــد .بســـیــاری از

ناحیهی شـهری مونترال در مقایســه با شهرهای رقیب

سـازمانهای عالقمند به توسعهی دانایی محور ،خود را

در آمریکای شـــمالی ،از اهمیت زیادی برخوردار بوده

متعهد به کار مشــارکتی در شــهر نمودند و قول دادند

اســت .بر اســاس همین مطالعه ،فضــای کســب و کار

کـه عملکردهای ویژهای را انجام دهند .طرح راهبردی

مونترال ،بسیار برای سرمایه گذار خارجی در مقایسه با

اولیهی مونترال برای توســـعهی دانایی محور توســـط

دیگر نواحی شــهری عمده در آمریکای شمالی ،مساعد

کمیتـهی اجرایی مونترال ،در ۱۰اوریـل  ۱۰۰۱تهیه و

اســت .از این رو ،مونترال از لحاظ تعداد دانشــجویان،۱

پ

از برگزاری کنفران

Monteral International
Per Capita
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تصویر  : ۳۶داراییهای شهر مونترال از دیدگاه کارگران دانایی (نمودار سمت راست) و ویژگیهای یک شهر از دیدگاه کارگران دانایی شهر مونترال

رقابت پذیری در هزینههای عملکردی کسب و کار و به

راهبردی اصلی ،آغاز به فعالیتهای زیر نمود:

صورت کلی در پژوهش و تحقیق ،دارای رتبهی نخست

 اجرای اقــدامــات تکمیلی جهــت ارتقــاء آموزش

و در رشــد مشــاغل فناوری باال دارای رتبهی ســوم،
کارایی پژوهش و توســـعه ) (R&Dدر کســـب و کار و
دانشــگاهها به صــورت کلی و تعداد ثبت اختراعات نیز
دارای رتبهی نخست است.
شــــهــر مــونــتــرال بــا هــدایــت پــروژهی

ابتدایی و افزایش نرخ فارغالتحصیلی
 حمایت از پروژههای پیشاهنگ جهت تشویق افراد
جوان برای گزینش پیشههای علمی
 تالش برای زدودن کمبود اعتبار در مؤســـســـات
یادگیری عالی

” نقشبندی  -سـاخت مونترال  ،“ ۱۰۱۱به عنوان شهر

 توسعهی زیرساختهای دانشگاهی

دانــایی ،خالقیــت و نوآوری بــه عنوان گزینشهــای

 ارتقاء در یکپارچه سازی دانشجویان خارجی با ایجاد

یک ناحیهی شهری دانشگاهی بینالمللی در مونترال
 حمایت از اقدامات پرورشی در پژوهشهای صنعتی

طراحی آینـدهی خود ،گـامهـای خود را ادامه میدهد
(۱۴و.)۱۳

و نوآوری
 تسریع در پژوهشهای دانشگاهی توسط حمایت از
پروژههای پیشـــاهنگ جهت به اشـــتراک گذاری
تجهیزات علمی

مونیخ (بخش کار و توسعهی اقتصادی)
مونیخ جـایگاه نخســـتین را در جامعهی دانایی به
خود اختصاص داده است .دانایی در شهر به عنوان منبع

از این رو ،آشـکار است که مونترال در راه حمایت

اجتمــاعی و فرهنگی و جنبش دهنــدهی نخســـت در

از الگوی شهر دانایی و توسعهی دانایی محور ،در هنگام

توسعهی صنعتی ،قلمداد میگردد .مردم شهر ،میتوانند
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تصویر  : ۳۷مونیخ؛ شهر دانایی

دانــایـی را بــه عنوان یــک منبع ،از طریق آموزش و

خدمات ،جنبش دهندهی نخســت اقتصاد شهری دانایی

یادگیری مادامالعمر ،به دست آورند .دانایی ،فرصتهایی

محور هســتند .این صــنایع ،ســرمایهها را به خود جلب

را برای مشـارکت در زندگی اجتماعی و نیز پیش شــرط

کرده و و با ارائهی شــغلهای با مهارت باال ،گســترههای

اشـــتغـال در بخش مهارت پذیر پدید میآورد .افزون بر

آیندهی رشد شهر را تعریف مینمایند.

این ،دانایی فناورانه و علمی شـــهر ،امکان موفقیت آمیز
رقابت در میان شهرها و مناطق دیگر را فراهم میآورد.

سیما و چهرهی ویژهی اقتصاد شهری مونیخ ،تنوع
در خوشههای تولید آن است .دلیل استقرار موفقیتآمیز

میـل به دانایی ،یک ســـنت دیرینه در مونیخ بوده

صـــنـایع بـا فنـاوری برتر بازار جهانی را باید در تمرکز

است؛ به این گونه که آموزش ،یادگیری و کسب دانایی،

منطقهای فعالیتهای نوآوری در این خوشــهها دانســت.

همگی عناصـر توسعهی تاریخی بودهاند .جامعهی دانایی

این خوشـهها در حالی که کسـب و کارها و صنایع نوین

شــهری بر روی یک نظام مدرســهای متنوع ،مؤســســات

را جذب مینمایند ،کنش فعاالن این گسترهها را در یک

مشهور آموزش مداوم و آموزش بزرگساالن ،دانشگاهها و

شــبکهی به هم پیوند یافته از دســترســی ارتباطی به

کالجهای فنی ،بنیان گذاشــته شــده اســت .این نهادها،

فناوری ”دانسـتن  -چگونه“ در فرایند نوآوری را تسهیل

آموزش عمومی گســـتردهای را فراهم آورده و دانـایی با

مینمایند .اغلب چنین شــبکههایی با فعاالن دانشگاهی،

شــــدت بــاالی فنی و خبرگی را مورد گفتمــان قرار

مؤســســات و شــرکتها ،در اندازههای مختلف پیرامون

میدهند .فعالیتهای پژوهشی در دانشگاهها ،شرکتها،

نهـادهـای پژوهشـــی ،حمـایـت کننده و ارائه دهندهی

کالجها و نهادهای پژوهشی فراوانی ،موجب خلق نوآوری

گواهینـامههای صـــالحیت ۲و با بنگاههای پیش گام به

بخش محصوالت و خدمات صنایع فناوری محور گردیده

عنوان هسته ،پدیدار میگردند.

و بدینگونه ســاختار شــهر را ســامان میدهند .صــنایعی

این محیطهـای نوآورانـه ،بر پایهی اعتماد ،اعتقاد

مـاننـد تجهیزات پزشـــکی ،فنـاوری زیســـتی ،فناوری

دو جـانبـه و ارتبـاطـات متعدد ،در موقعیت فضـــایی

اطالعات و ارتباطات ،فناوری محیط زیســت ،رســانهها و

متحرک نبوده و بنــابراین از عوامــل تعیین کننــده در
Qualification

1
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رقابت منطقهای محســـوب میگردند .حتی در دوران
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جدول  : ۶کالس خالقیت جهانی شهر دانایی مونترال

فنـاوریهـای ارتباطات ،به تبادل دانایی میان افراد نیز

شهر

رتبهی کالس خالقیت

بــه عنوان جزء مهم همکــاری در جــامعــهی دانــایی

استکهلم

۲

نگریسته میشود .از این رو ،تماس مستقیم و سریع ،از

اکلند

۱

پیش شرطهای ضروری آن است.

ساپورو

۴

رهیافت باز و آزاد به دانایی ،به عنوان یک منبع

آمستردام

۳

و یک فضـای الهام بخش ،شـرایط مهمی هستند که

مونترال

5

موجب جذب افراد خالق شده و آنها را وادار میدارد

بروکسل

۶

که در برابر شهر وفادار باشند .این نکتهی کلیدی در

کپنهاک

۷

سیدنی

4

بارسلونا

۳

میالن

۲۰

لیون

۲۲

لیسبون

۲۱

آتن

۲۴

مکـانهـای همچون کتـابخانهها ،موزهها و یا تئاترها
نیز ح

میگردد .آنها موجب ارتقاء فرهنگ نشت

دانایی گردیده و افراد را وا می دارد که در راه دانستن
دانـایی تالش نمــاینـد .راهبردهـا و طرح عملیــاتی و
بهبود مونیخ بـه عنوان شـــهر دانـایی ،در مطـالعهی
”مونیخ ،شهر دانایی“ که توسط بخش کار و توسعهی
اقتصـــادی در ســـال  1۱۰۰۱انجام گردیده ،انعکاس

یـافـت نمود .بـدون شـــک ،مونیخ در معنا ،در تمام

یافتهاند .از دید قدرت اقتصـــادی و کیفیت زندگی،

آمـارهـای اطالعـات پیرامون توانمنـدیهای رقابت و

مرکز باواریا را می توان در میان باالترین ایفا کنندگان

نوآوری مناطق و جایگاه آنها در جامعهی دانایی ،در

در آلمان در لیســت های گوناگون رتبه بندی شــهری

میان بهترینها است (.)۱۴
Department of labor and Economic Development, 2005

1
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تصویر  : ۳4هزینهی خام پژوهش و توسعه ( )R&Dدر ایرلند در سالهای  ۲۳۳۶تا ۱۰۰۱

دوبلین

میان افراد جوان نســبت به آن وجود دارد .هر چند که

از زمـانی که اتاق بازرگانی دوبلین ۲چشـــم انداز

دوبلین از یک دورهی رشـد موفقیت آمیز پدیدار گشته

 ۱۰۲۰خود را در ســــال  ۱۰۰۳ارائــه داد ،تغییرات

اســت ولی هنوز نیاز به ادامه و پایدار نمودن توســعهی

چشـــمگیری در دوبلین روی داده اســـت .هم اکنون

خود دارد.

اشـــتغـال بـا کیفیت باال ،یک گزینه واقع گرایانه برای

این شــهر دریافته اســت که به ســاخت بر پایهی

اکثر افراد اســت .تار و پود شــهر به صــورت غیر قابل

توان خود در اشـــتغــال دانــایی محور و بهرهمنـدی از

پیمایشــی ،بهبودی یافته است .بینندگان از کشورهای

منابعی همچون مدارس و کالجها نیازمند است.

مـاوراء دریـاها در آن گرد آمده و هم اکنون اعتماد در

اتــاق بــازرگــانی دوبلین ،این پروژه را بــه منظور
Dublin chamber of commerce

1
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تصویر  : ۳۳هرم آموزشی و آینده نگاری فناوری در ایرلند

ســاماندهی یک شــهر پیشــرفته و نوین در دســتور کار

آینـده در انســـتیتو فناوری دوبلین ۱دریافت میدارند

خود قرار داده اســـت .یک گروه کاری از گســـترههای

تشکیل شده است.

گوناگون کسـب و کار ،آژان های توسعهای ،دارایی ۲و

آنها الگوهای کلیدی و اقدامات ســیاســتی برای

گروههای مشاورهای که کمکهای عظیمی را از آکادمی

سـاخت دوبلین به صـورت سیمای یک شهر دانایی که
Property
Futures Academy at Dublin Institue of Technology - DIT

1
2

رقابت پذیر در سـطح جهانی باشد را شناسایی نموده و

رقابتآمیز اســت .ارزش شــرکتهای بومی کوچک به

پروپوزالهـایی را برای چگونگی حکومـت و ســـاختــار

خوبی درک شده و کار آفرینی نیز به خوبی مورد ارتقاء

رهبری ســـیاســـی که یک پایتخت اروپایی (چنانچه

و حمایت قرار گرفته شـده است .زیرساخت فیزیکی به

بخواهـد بـه صـــورت مؤثر کـار کند) طراحی کردهاند.

خوبی توسـعه یافته است .شرایط محیط زیست زندگی

دوبلین  ۱۰۱۰یک شهر دانایی است که مهارتهای پر

پرکیفیت ،ادغام دانایی ،جامعه و فعالیتهای تجاری در

کیفیـت را خلق ،جذب و ابقاء میکند .توان آموزشـــی

دوبلین را پایدار میدارد .اتصــال (به عنوان یک ویژگی

دوبلین برآمــده از مردمــان آن اســــت .تفکر خالق و

ضـروری شـهر) با خدمات با پهنای باند گسترده که به

نوآورانـه ،یـک بخش تفکیک ناپذیر طبیعی زندگی در

صـــورت یکســـان برای ســـازمانها و افراد در همهی

دوبلین اســـت .دوبلین توانایی خلق دانایی نوین را در

پلههای نردبان اقتصــادی قابل دســترس است ،تسهیل

یک تعالی فرهنگ فعالیت پژوهشی داراست .دانشگاهها

میشــود .همگان به خدمات اینترنت و آموزش ســواد

بـا بـاالترین اســـتـانداردهای بینالمللی ،افراد جوان با

پایهی کامپیوتر ،دســترســی دارند .گروههای اجتماعی

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

برای فعــالیــتهــای تربیتی و تجهیز کــامپیوتر ،مورد

و فعالی را برای نیروی کار ،خلق مینمایند .ســیاســت

حمـایـت قرار میگیرنـد .اتـاق بازرگانی دوبلین ،نقش

ملی بر آن است که ارتباطات را میان خوشههای دانایی

تعیین کننــدهای را برای ترســـیم راهی کــه دوبلین

در درون شــهر مورد حمایت قرار دهد .نهادهای ســطح

میتواند به عنوان یک شــهر دانایی پدیدار شــود ،بازی

ســـوم (بـه منظور برآورد نیازهای بازار و درخواســـت

میکند.

آموزشـــی دانشـــجویان) با یکدیگر همکاری میکنند.

طرح عملیاتی دوبلین در سال  ۱۰۲۱شامل موارد

پیوندهای نیرومند میان کسب و کار ،اجازهی توسعهی

زیر بوده است:

مراکز تعالی تحقیق و توسعه ) (R&Dکه بخش مهمی

 توســـعـه ،جذب و ارتقاء نیروی کار خالق ،ماهر و

را در اقتصاد شهر میسازند را فراهم میآورند .این فضا
محیط کســـب و کاری را خلق مینماید که همکارانه و

کارآفرین
 عرضهی نسل بعدی زیرساخت IT
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 نشـــان دار کردن تجاری ۲ناحیهی دوبلین

بزرگتر۱

به عنوان منطقهی شهر دانایی ()۱۴

هلند ،شـهرداری دلفت ،اتاق بازرگانی ،۳سه شرکت
شــبکهی دلفت ،کنفدراسیون صنعت و کارفرمایان
هلند میباشــند .مقامات ســیاســی بلند مرتبه ،در

دلفت

9

این روزهــا ،اقتصـــاد شـــهر دلفــت بــه صـــورت
مستحکمی بر اساس دانایی و توریسم پایه گذاری شده
است.
شـــهر دانایی دلفت ،نشـــانگر همکاری میان این
111

هیئت مشــورتی ،دارای کرســی هســتند .کمیتهی
اجرایی نهـاد شـــهر دانـایی دلفـت ،بـا کـارمندان
” اتحاد دانایی“5هلند جنوبی همکاری مینماید.
 اقتصاد دانایی
اقتصاد دانایی با شتاب در جریان است .تقریب ًا نیمی

چهار نهاد است:

از شغلهای دلفت از مشاغل دانایی محور میباشند.

 /۲آموزش

تعداد  ۲۴هزار دانشــجو در دانشــگاه فناوری دلفت،

 /۱نهادهای پژوهشی

یـک جریـان پـایدار از افراد پر کیفیت را تضـــمین

 /۴کارآفرینان

مینمایند .آنها همچنین بنیان دهها شــرکت جدید

 /۳حکومت

را ســـاالنـه نوید میدهند که شـــامل بســـیاری از

ارکان راهبردی اصلی دلفت شامل:

شرکتهای آغاز یابندهی فناورانه میباشند.

 درگیری فعال کسب وکارها و یا نهادها

 دوری از اقتصاد محلی

ســـازمـانهـا ونهـادهای متنوعی در این همکاری

اقتصــاد دانایی دلفت یک اقتصــاد محلی نیســت،

درگیر هسـتند که شـامل دانشگاه فناوری ،آموزش

جهـانی باز برای بســـیاری از شـــرکت و نهادهای

پیشهای عالی ،سازمان پژوهشهای علمی کاربردی

دانایی است .توافقنامههای همکاری اغلب در سطح
1

Branding
Greater Dublin Area
3
Delft
4
Haaglanden
5
The Knowledge Alliance
2

از کار در شــهر دانایی

پروژه ها و محصــوالتی اســت که موجب درخشش

ملی منعقد میشــوند .پ

دلفــت برای  ۲۰ســـال ،پروژههــای برانگیزنــده در

شهر میگردند .در این گذر ،دلفت میتواند ویژگی

ســطح اســتانی ،گســترش مییابند .از این رو ،نهاد

خود را بـه صـــورت مرکز فنـاوری دنیا رخنمون

شهر دانایی دلفت ،نقش عظیمی را در بنیان نهادن

نماید (.)۱۴

”اتحاد دانایی“ در جنوب هلند ،ایفا مینماید.
 حمایت
چتر حمـایتی نهـاد شـــهر دانـایی دلفت بر روی

سنگاپور
ایــن کشــــور  -شــــهــر بــرنــدهی جــایــزهی
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تصویر  : ۱۰رشد فزایندهی ثبت اختراعات در سنگاپور

تحسـین برانگیزترین شهر دانایی 1در سال  ۱۰۰۷بوده

این شـــهر به عنوان پایگاه تولید محصـــوالت با ارزش

است .سنگاپور به عنوان نقطهی پیشگام مرکز فعالیت

افزوده و خدمات وابسته به تولید برای شرکتهای تابعه

منطقـهای جهـت جـذب همکاریهای چند ملیتی 2و

در منطقه مینگرند .این کشور  -شهر در جنوب آسیا،

شــرکتهای محلی در نظر گرفته میشــود که آنها به

ســروی های ادارات مرکزی همکاریهای چند ملیتی

جـدول  : ۷بر اســـاس گزارش رقـابـت پـذیری جهانی
( ،)۱۰۲۲-۱۰۲۱شــهر ســنگاپور آســانترین مکان جهت
انجام کسب و کار است.
112

رتبه

جدول  : ۷بر اســـاس گزارش فناوری اطالعات جهانی (،)۱۰۲۰-۱۰۲۲
سـنگاپور دارای بهترین محیط شبکهای در سطح آسیا و دومین در سطح
جهان بوده اسـت .زیرسـاختهای بازار ،سـیاسی و قانونگذاری این کشور
موجب امکان پیوند یافتگی و شبکه سازی آن را فراهم آورده است.

کشور

امتیاز

رتبه

کشور

امتیاز

۲

سوئی

۱/۷۳

۲

سوئد

۱/۶۰

1

سنگاپور

5/69

1

سنگاپور

5/53

۴

سوئد

۱/۶۲

۴

فنالند

۱/۳۴

۳

فنالند

۱/۳۷

۳

سوئی

۱/۴۴

۱

آمریکا

۱/۳۴

۱

آمریکا

۱/۴۴

۶

آلمان

۱/۳۲

۶

تایوان

۱/۴۰

۷

هلند

۱/۳۲

۷

دانمارک

۱/۱۳

4

دانمارک

۱/۳۰

4

کانادا

۱/۱۲

۳

ژاپن

۱/۳۰

۳

نروژ

۱/۱۲

۲۰

انگلستان

۱/۴۳

۲۰

کره جنوبی

۱/۲۳

Most Admired Knowledge City Awards - MAKCA
Multinational Corporation - MNCs

1
2

را در منطقه مجذوب خود کرده اســت .دولت سنگاپور

مینگرد .همچنین ،این شــهر در تالش اســت تا پایهی

بر این باور رســیده اســت که الزم اســت شــرکتهای

فرهنگی خود را سیراب و سرمایههای اجتماعی دیگر را

محلی کوچک و متوســط را تغذیه نموده تا یک هســته

توســعه دهد .در دههی گذشــته ،ســنگاپور به صــورت

از شـــرکتهای در کالس جهانی با شـــایســـتگیهای

موفقیت آمیزی پایهی تحقیق و توســعه ) (R&Dخود

مرکزی را بنیـان نهـد تـا این شـــرکـتهـا بتوانند در

را رشد داده ،نخبگان خالق و برجستهی علمی را جذب

صـحنهی اقتصاد جهانی به رقابت بپردازند .بدین گونه،

کرده و همکـاریهـای تحقیق و توســـعـه میان بخش

هیئت توسـعهی اقتصــادی ســنگاپور ،طرح  ۲۰سالهی

مردمی و شــرکتهای خصــوصی را تغذیه نموده است.

دانایی محوری را برای تبدیل ســنگاپور به عنوان مرکز

امروزه ســنگاپور جایگاه رهبری جهانی در گســترههای

فعالیت جهانی نیرومند و پرجذبهای برای صنایع دانایی

تولیدات همچون محصوالت الکترونیک و پتروشیمی را

محور در تولیـد و خدمات بازرگانی با تککید بر فناوری،

به دسـت آورده اسـت .شـهر  -دولت سنگاپور همچون

نوآوری و توانمندیها ،به اجرا در آورده است.

یـک پـایـهی جذاب برای فعالیتهای تولیدی پیچیده،

ایده این گونه است که  MNCsبیشتر فعالیتهای

هماهنگ با حرکت آن به ســوی اقتصاد دانایی محور و

دانایی محور کلیدی خودشــان را در ســنگاپور مســتقر

پژوهش محور خودنمـایی میکنـد .این تـککید بر روی

کرده و شـــرکتهای محلی با فعالیتهای دانایی محور

نوآوری و فعالیتهای پرســـرمایه و نیروی کار جهانی،

بیشـــتری رو در رو قرار گرفته و به بازیگران در کالس

ســنگاپور را به شــهر  -دولتی که شــرکتهای چینی و

جهانی تبدیل شــوند .چنین طرحی ،به ادغام ســنگاپور

هنــدی میتواننــد بینالمللی شـــونــد و جــایی کــه

در اقتصــاد جهانی و برخاســت آن بر پایهی اســتعداد،

شـــرکتهای آمریکایی و اروپایی میتوانند به دروازهی

دانـایی و فناوری ،با فراهم آوردن یک محیط کارآفرین

آســـیا وارد شـــوند و جایی که دیدگاههای آینده این

نوآور پذیر جهت خلق کسـب و کارهای نوین و رشد و

منطقه پرشــتاب و پویا ریخته میشــود ،تبدیل نموده

آرایش شـــرکتهای محلی و خارجی در کالس جهانی

است (.)۱۴
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ملبورن

الکترونیـک خود را تحــت عنوان ”جـای دادن مردم در

این شـــهر که مرکز ایالت ویکتوریا اســـت از دید

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

از سـیدنی جای میگیرد و دومین شهر

که برای توســـعهی دانایی محور ملبورن اتخاذ شـــده

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

است ،طرحهای توسعهی شهری است تا شکوه آن را به

عنوان یک درسـنامه ی شهرهای دانایی معرفی گردیده

صـورت شهری پر از نوآوری ،فرهنگی و زنده ،جذاب با

است (۱و.)۱۳

تککید بر مردمان و به شکلی پایدار نمایان سازند .با این

اقتصـادی پ
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از ســـال  ،۲۳۳۶دولـت ویکتوریا با اتخاذ راهبرد

راهبردها و طراحیهای شهری ،ساز و کارهای توسعهی

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

ملبورن به صــورت یک شــهر دانایی ،امکان پذیر شــده

طراحی این شـهر به سـوی اقتصاد دانایی محور را آغاز

است .البته بر اساس ادبیات جهانی نمیتوان به سادگی

نمود .بـا تککید بر توســـعهی بینالمللی ،چشـــم انداز

از واژهی شهر دانایی بر اساس راهبردهای طراحی شده

”ویکتوریـا  “۱۲در ســـال  ۲۳۳۳ویرایش گردید و به

اســتفاده نمود و نیاز به فرهنگ قوی ،بنیان ســرمایهی

به

انسـانی و اقتصـادی است تا فرهنگ سازی شهر دانایی

راهبرد ”ویکتوریای جهانی“ ۱تبدیل شــد که ســپ

نــام ” اتصــــال یــافــتــن ویــکــتوریــا “( ۴ویکتوریــا
مولتی مدیا )۱۰۰۱ ،تغییر نام یافت .این راهبرد نخست
بر جـامعهی یادگیرنده ،۳رشـــد صـــنایع آینده ،ترقی

صورت پذیرد.
در زیر به پیاده سازی عناصر شهر دانایی و عوامل
آن در شهر ملبورن میپردازیم (:)۱۱

تجارت الکترونیکی ،اتصــال جوامع ،بهبود زیرســاخت و
دسـترسـی و ارتقای سیاستهای جدید تککید دارد .در

فناوری و ارتباطات

ســـال  ،۱۰۰۱دولــت ویکتوریــا ،چشـــم انــداز دولــت

به نقش برجســتهی فناوری ،در توســعهی شــهر
1

Victoria 21
Global Victoria
3
Connecting Victoria
4
Learning Society
5
Putting people at the center
2
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تصـویر  : ۱۲جایگاه شـهرها در دوران دانایی :برای دریافت عنوان شـهر دانایی ،شهرها ،سرمایه گذاری بر زیرساختهای سنتی خود را با
سرمایه گذاریهای نوین (هنرها ،علم و فناوری) ،برپایهی ترکیب ویژهی خود ،در هم میآمیزند.

دانایی ملبورن ،با راه اندازی پورتال دولت الکترونیک،

دولـت الکترونیکی ویکتوریا اســـت .در نتیجهی این

تحـت عنوان ”ویکتوریا آنالین“ تککید شـــده اســـت.

تالشها ،از سال  ۱۰۰۲تا  ،۱۰۰۶کاربرد شهروندان از

زدودن شـــکاف دیجیتالی با فراهم آوردن مهارتهای

اینترنـت از  ۳۲درصـــد بـه  ۶۷درصـــد رســـید که

 ICTدر جامعه  ،ایجاد دسترسی و حمایت از توسعهی

 ۷۰درصد از این ارتباطات ،به ارتباطات با پهنای باند

وب ســایت های کســب و کار و جامعه از سیاستهای

گسترده ،دسترسی داشتهاند.
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تصویر  : ۱۱خوشههای دانایی ملبورن استرالیا (سال )۱۰۰۳-۱۰۰۷

برنـامـههـای انجام شـــده برای زدودن شـــکاف

کلیدی در صـــنایع تولید کنندهی دانایی قرار گیرد .با

دیجیتالی شامل:

برگزاری نشــســتها و کنفران های علمی و دعوت از

 آموزش اینترنت برای  ۱۰هزار شهروند

اندیشــمندان صــاحبنظر و کارآفرینان و پژوهشــگران،

 اختصـــاص اعتبـار به  ۴۳انجمن جهت پروژههای

زیرسـاختهای فرهنگی جهت گسترش نوآوری و رشد

تجارت الکترونیکی برای توسعهی کسب و کارهای

دانایی انجام پذیرفت (مانند نوســازی ،بهسازی موزهها،

محلی

مراکز هنرهای معاصـــر ،گالریهای ملی ،کتابخانهها و

 اتصال تعداد  ۲۳۶مدرسه روستایی به اینترنت

تئاترها) .با تککیدورزی فراوان بر ســیمای چند فرهنگی

 ارائهی آموزش تجارت الکترونیکی در  ۶مرکز

شهر ،هم اکنون ملبورن نقطهی آتشین هنر و موسیقی

 اعتبار به گروههای گوناگون جامعه برای توســعهی

و معماری در اســترالیا اســت .احترام به مقولهی چند

وب سایتهای خود

فرهنگی ،این شــهر را به شــهر تحمل پذیر فرهنگها و

 دسترسی به اینترنت در تمام کتابخانههای عمومی

پذیرش مهاجرین با زمینههای تاریخی گوناگون تبدیل

در همین زمــان ،دولــت ویکتوریــا بــا تــدوین

ک رده است و مردمان بیش از  ۲۳۰ملیت در آن زیست

ســـیاســـتها و برنامههای گوناگون در راه توســـعهی

میکنند .این جذبههای فرهنگی ،شــهر را به یک شــهر

زیرســــاخــتهــای فنــاوری و گســـترش تحقیق و

توریسـتی تبدیل نموده اسـت و در سال  ۱۰۰۳بالغ بر

توسعه ) (R&Dگام برداشت.

 ۴۰میلیون نفر از آن بازدید کردهاند و این شــهر شاهد
برگزاری دهها رویداد بزرگ فرهنگی و ورزشی است.

خالقیت و زیرساخت فرهنگی
دولت ویکتوریا در تشـــویق نوآوری و توســـعهی

سرمایهی انسانی

دانایی ،جهت خلق یک اقتصاد دانایی محور نیرومند ،از

با تککید بر اندیشــهی تبدیل ملبورن به یک ش ـهر

هیچ تالشـــی خودداری ننمود تا بدین ســـان موجب

دانایی ،پروژههای پیشــاهنگ فراوانی بر روی توســعهی

جـذب کارگران دانایی گردیده و به عنوان یک نقطهی

مهـارت شـــهروندان ،به ویژه در بخش دانایی ،طراحی
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گردید تا سـرمایهی انسانی را در میان ساکنین افزایش

ســال  ۱۰۰۱بیش از  ۴۴هزار نفر بود که این شــهر را

دهنـد .همچنین به نقش برجســـتهی دانشـــجویان و

پ

در رتبهی چهارم

نهادهای آموزشــی در رشــد و توســعهی دانایی محور،

جهانی قرار داد و پ

بینهایت پافشاری گردید؛ زیرا این گونه دریافت گردید

سـان فرانسیسکو و بوستون قرار داشتهاند .تعداد هشت

که از طریق تقویت توسعهی آموزش و پژوهش میتوان

دانشــگاه در این شــهر ،یک ســوم تودهی دانشــجویان

به توان رقابت پذیری شــهر در صحنهی اقتصاد جهانی

بینالمللی اســـترالیـا را بـه خود جذب نمودهاند که با

نائل آمد.

ارائهی آموزش سـطح سـوم و پژوهشهای مشارکتی با

ســودمندیهای زیر را میتوان از رشد و توسعهی
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دانشگاهها متصور شد:

 /۲توسعه و تغذیهی سرمایهی انسانی

از نیویورک ،لندن و لوس آنجل

از این شــهر ،شــهرهای سیدنی،

کمپــانیهــای بینالمللی مــاننــد  ، BMW ، 3Mبوش،
فورد ، NEC ، IBM ، GE Money ،فلیپ  ،توشـــیبا،
تویوتا و  Unisysطراحی نمودهاند.

 /۱افزودن ذخیرهی دانایی
 /۴عـمـلکرد بــه عنوان یــک پیشران کلیــدی

کارگران دانایی

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

این شـهر توانسـته است در جذب کارگران دانایی

 /۳بنیان مراکز فعالیت برای خلق ،تغذیه و ارائهی

بســـیـار موفق عمـل نمـاید؛ به گونهای که هم اکنون

زیرساختهای فرهنگی

نزدیـک بـه نیمی از نیروی کـار آن را کـارگران دانایی

ســـرمایه گذاری دیگر بر روی نیروی انســـانی از

تشـــکیـل میدهنـد که شـــامل مدیران و کارگزاران،

طریق جذب دانشجویان بینالمللی انجام گردیده است.

متخصــصــین و کمک متخصــصــین میباشــد .در سال

بیش از پنج درصــد از جمعیت این شــهر ،دانشــجویان

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

میباش ـند .تعداد دانشــجویان بینالمللی در ملبورن در

درصد رسید .مالیه ۲و خدمات کسب و کار و نیز بخش
Finance

1

سـالمت و تندرسـتی ۲از بزرگترین صنایع دانایی محور
شهر هستند.
صـنعت ساخت فیلم در این شهر از شواهد صنایع

 )۲توسعهی ملبورن به عنوان دروازهی زیست فناوری
استرالیا و منطقهی آسیا  -اقیانوسیه
 )۱اصالح وجود نقصان مهارتی در بخش  ICTو مشهور

خالق این شـــهر دانایی محســـوب میگردد .کارگران

نمودن این شهر به عنوان پایتخت  ICTاسترالیا

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

 )۴جذب صـــنایع و کســـب و کارهای دانایی محور

اشتغال را در این شهر به خود اختصاص میداده است.

راهبردی به ملبورن و حمایت و تسـهیل کســب و

خوشـههای توسـعهی شهری و پیوستگیهای فضایی،۴

کارهای نوآورانهی آغاز

یابنده۱

زمینههای جابهجایی صــحنهی اقتصــادی ملبورن را از

 )۳ارتقاء رشد خدمات آموزش سطح سوم در ملبورن

صـنعت سـاخت و ساز در قرن بیستم به اقتصاد دانایی

 )۱توســـعـه و ارتقــاء ملبورن بــه عنوان مکـانی کــه

در هزارهی جدید ،فراهم آوردهاند تا این شـــهر مملو از

فرهنـگهای کســـب و کار دیگر را درک کرده و

مشـــاغلی همچون آنــالیســـتهـای کســـب و کــار،۳

ضــمن احترام به آنان ،به صورت موفقیت آمیز به

متخصــصــین کامپیوتر ،متخصــصــین حقوقی ،مدیران

مبادله بپردازد.

مالیه ،تولیدکنندگان رســانهای ،مدیران  ICTو مدیران

 )۶توســـعـه و ارتقـاء نیروی کار پر مهارت و متنوع

ســیاســت و برنامه ریزی شــود .بر اساس تغییر فضایی

ملبورن در ســـطح منطقـه ،ملی و جهـانی جهت

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

جذب پروژههای جهانی

این رو ،چنـد گـذرگاه کلیدی برای زیســـت پذیری و
شکوفایی این شهر متصور شدهاند:

 )۷افــزایش و ارتقــاء زیســــت پــذیری ملبورن و
گزینشهای شیوهی

زندگی۶

1

Wellness Sector
Creative Industry
3
Spatial
4
Business Analyst
5
Start-Up Business
6
Lifestyle Options
2
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بر اســاس طرح راهبردی ملبورن  ۱۰۴۰و چشــم
انداز آن ،خوشـههای دانایی و اقتصادی ،نقشی بحرانی را

سازی ایجاد کردهاند.

در موفقیت توســعهی شــهری دانایی محور آن شهر ایفا

شهر ملبورن با حمایتهای سخت افزاری و مالی از

میکنند .از این رو ،دسترسی به جاده ،شبکهی راه آهن،

شـرکتهای کوچک ،متوسط و بینالمللی ،توانسته است

فرودگاهها و بنادر و نیز دسترسی به خدمات برای ارتباط

در علوم فنــاوری ،زیســـت فنــاوری ،خــدمــات مــالی،

خوشــههای صــنعتی رقابت پذیر در صحنهی جهانی ،از

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

اولویتهای طراحی شهری در این شهر میباشند.

برباید .موقعیت و ســطوح اشــتغال بعضــی از خوشههای

از نکـات برجســـتـهی عملکردهای راهبردی این
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بحرانی را در گســـترههــای ویژهی پژوهش و تجــاری

این صنایع در تصویر  ۱۱نشان داده شده است.

شهر ،طراحی آن و قانونمندی آن به گونهای که مناطق

ملبورن رتبهی بســـیار خوبی در میان فهرســـت

اطراف پردی های دانشـــگاهها به صـــورت بخشهای

زیســت پذیرترین شــهرهای جهان به خود اختصــاص

دانایی ۲تبدیل شــوند؛ به گونهای که در این بخشها با

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

رشــد صنایع با فناوری برتر ،در پیوستگی با دانشگاهها

چشـــمگیری در این رتبــه بــازی میکنــد؛ این همــه،

قرار گیرنــد .این بخشهــای دانــایی ،نقش مهمی را در

برخاسـته از راهبردها و طراحی هوشمندانهی توسعهی

زیرساخت تحقیق و توسعه ) (R&Dشهر بازی کردهاند.

شـهری و فضـای اجتماعی  -فرهنگی این شـهر است.

این بخشها فرصــت پیوند ،انتشــار فناوری و ثمر دهی

این موفقیـتها ،منحصـــر به آوردن نه تنها تمام انواع

م قاطع میان کسب و کارهای با فناروی برتر ،آکادمیک

کسب و کارها ،آموزش ،خوشههای  R&Dگرد هم بوده

و تسهیالت  R&Dبخش عمومی را فراهم آوردهاند .در

بلکه در دیگر خوشــهها همانند توریســم ،ورزش ،هنر و

حقیقـت ،این بخشهـای موفق ،به عنوان کاتالیســـت

فرهنگ نیز نقش داشـتهاند تا این شــهر را به یک شهر

جهت جذب افراد نخبه و سرمایه عمل نموده و تودهی

دانایی مبدل نمایند (.)۱۱
Knowledge Precincts
Aeronautics

1
2
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بینی سـازمان ملل متحد ،این میزان به  ۷۰درصـد خواهید رسـید و از این رو شتاب فزایندهای برای ساخت شهرهایی بیشتر هوشمند ،پایدارتر،
پرجذبهتر و قابل زیستتر وجود دارد.

نتیجه گیری

شــرایط ســیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگی  -اجتماعی و

نگرش در مدلهای توسـعهای شهری که از آنها

جغرافیایی خود به کار گیرد.

نـام بردیم ،این درس را به ما میآموزد که هر چند که

نخســتین نقطهی مشترک ،وجود یک خرد جمعی

گذر به سوی شهر دانایی که پایدارترین شکل توسعهی

و میل ســـیاســـی به تغییر در وضـــعیت موجود و گام

شـهری است توسط هر شهر به گونهای منحصر به فرد

برداشـتن به سوی یک شهر تمام عیار دانایی بوده است.

ط راحی گردیده اســت ولی حاوی گلوگاههای مشترکی

ســـیاســـتگذاران با ارائهی چشـــم انداز ،فراهم آوردن

میبـاشـــند که هر طراح شـــهر دانایی بایســـتی این

سیستم ارتباطی و احترام به تنوع فرهنگی و شبکهسازی

گلوگــاههــا و گــذرگــاههــای راهبردی را در آمیزهای از

بــا دیگر افراد و نهــادهــای محلی ،ملی و بینالمللی ،در

تــدوین ”چــارچوب طرحی راهبردی“ ۲جهــت هــدایــت

مرکزی در هماهنگی با برنامههای دولت محلی در فراهم

کارگزاران برای شــکل دهی شــهر دانایی و بنیان نهادن

آوردن چتر حمـایتی از شـــرکتهای نوپا با فناوریهای

نهـادهای نیرومند اقتصـــادی و فرهنگی حمایتی ،نقش

برتر ،وضع قوانین و مقررات جهت زدودن موانع سیاسی

بیهمتـایی را ایفـا نمودنـد .همچنین حمایت حکومت

بـه منظور رشـــد اقتصـــادی و نیز تکمین اعتبارات ویژه
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Strategic Planning Frameworks
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جهت زیسـت پذیری شـهر نیز فراموش ناشدنی هستند.

این شـــرکـتها همچنین در خلق مشـــاغل جدید و

نقش دانشـــگاهها ،به ویژه دانشـــگاههای تحقیقاتی 1در

حمـایـت غیر مســـتقیم از کیفیـت زندگی شـــهری،

تربیت و آموزش کارگران دانایی و ایجاد ســـکویی برای

مشــارکت نمودهاند .شــرکتهای کوچک و متوسط نیز

پدیداری شـــهر دانایی ،خلق و توســـعه و نگهداشـــت

بینهایت در تجاری ســازی نوآوری ،تنوع و گســتردگی

فنارویهای نوین جهت صـــنایع نوپدید ،مشـــارکت در

پایهی اقتصــادی شــهر ،تولید شــغل و امکان ســرمایه

بـهـبـودی کیفیــت زنــدگی و فرهنــگ و نیز جــذب

گذاری خطر پذیر از دل برآمدن شـــرکتهای جدید از

شـــرکـتهای با فناوری پیچیده و ســـطح باال از طریق

دانشگاهها و دیگر نهادهای پژوهشی ،مؤثر بودهاند.

الگوهای مشـــارکتی در صـــنعت ،نقش بیهمتایی را در

در نهـایـت ،توجـه بـه فناوری و ارتباطات ،بهبود و

مسـیر توسـعهی دانایی محور بازی کردهاند .شرکتهای

ارتقــاء زیرســــاخــتهــای فرهنگی و خالقیتی ،توجــه

بینالمللی بزرگ نیز یــک نقش کــاتــالیســـتی را در

بینهایت به سرمایهی انسانی کارگران دانایی و گسترش

گسترش شهر دانا یی ،با ایجاد ارتباطات با دانشگاههای

توســعهی شــهری ،با تککید بر کیفیت زندگی و زیســت

تحقیقاتی عمدهی شــهر ،همچون منبعی از نیروی کار

پذیری شـــهر را میتوان از نکات برجســـتهی راهبردی

نخبه برای توســعهی شرکتهای جدید ،بازی کردهاند.

جهت توسعهی شهرهای دانایی قلمداد نمود (.)۱۴
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