شـهر دانایـی
راهنمایی برای سیاستگذاران توسعهی شهری

دکتر ایرج نبی پور

به نام خداوند جان و خرد
سرشناسه
عنوان و نام پدیدآور
مشخصات نشر
مشخصات ظاهری
شابک
وضعیت فهرست نویسی
یادداشت
یادداشت
یادداشت
موضوع
موضوع
موضوع
موضوع
شناسه افزوده
شناسه افزوده
رده بندی کنگره
رده بندی دیویی
شماره کتابشناسی ملی

:
:

نبیپور ،ایرج- ۲۴۳۱ ،
شـهر دانایـی :راهنمایی برای سیاستگذاران توسعهی شهری /ایرج بنیپور؛ [به سفارش] بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان
بوشهر [ ...و دیگران].
بوشهر :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.۲۴۳۱،
۲۴۳ص :.مصور ،جدول .؛  ۲۱×۲۱س.م

:
:
978-600-5032-42-0 :
 :فیپا
به سفارش بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر ،پارک علم و فناوری خلیج فارس ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
:
بهداشتی درمانی بوشهر ،مرکز تحقیقات زیست فناوی دریایی خلیج فارس.
 :کتابنامه
 :نمایه
 :عمران شهری
 :توسعه پایدار شهری
 :اقتصاد دانش بنیان
 :تکنولوژی اطالعات  --جنبههای اقتصادی
 :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 :بنیاد رشد و اندیشه سازندگی استان بوشهر
۱ ۲۴۳۱ :ن4۳عHN۳۳/
۴۰۷/۲۳۲۶ :
۴۲۷4۰۶۷ :

شـــهر دانایـی
راهنمایی برای سیاستگذاران توسعهی شهری

دکتر ایرج نبی پور
چاپ اول  :تابستان 2931
حروفچینی :فاطمه مرزوقی
ویراستاری ،صفحه آرایی :دارا جوکار
ناشر  :انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
چاپ  :نزهت
شمارگان  2111 :جلد
قیمت :

ریال

بوشهر  ،خیابان معلم  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

خلی
تقدیم هب معمار پارک علم و فناوری ج افرس

کت ع ا لمج مصل
د ر بد ید ح

فهرست مندرجات

پیشگفتار 2 ................................................ ................................ ................................ ................................
فصل اول :مفهوم شهر دانایی 5................................................. ................................ ................................
الف /هر شهر به خوبی توسعه یافتهی مدرن ۲۰ ........... ................................ ................................ ................................
ب /شهر دانایی ۲۲ ............................... ................................ ................................ ................................ ................................
 )۲درجهی تولید دانایی ۲۴ ............... ................................ ................................ ................................ ................................
 )۱وجود آهنگ پابرجا جهت جذب ،ترکیب و کاربرد انواع دانایی نوین ۲۳ ........................... ................................
 /۴قلمرو و میدان چرخش دانایی ۲۳ .............................. ................................ ................................ ................................
سودمندیهای تبدیل شدن به یک شهر دانایی ۲۶...................................... ................................ ................................
فصل دوم :عوامل کلیدی موفقیت ،شکست و پیشرانهای شهر دانایی 12 ...........................................
عوامل شکست در مسیر تبدیل به شهر دانایی ۴۰ ........... ................................ ................................ ................................
پیشرانهای شهر دانایی ۴۱ ............. ................................ ................................ ................................ ................................

 /۲خلق شهر دانایی فیزیکی ۴۴ ............................. ................................ ................................ ................................
 /۱شناسایی نقاط قوت و ضعف شهر و پرداختن به آنها ۴۴ ............. ................................ ................................

 /۴تنوع در تخصص گرایی ۴۱ ................................. ................................ ................................ ................................
 /۳سازمانهای با مهارت دانایی برتر ۴۶ ................ ................................ ................................ ................................
 /۱آموزش پر طراوت و چاالک در پیوند با جامعه و اقتصاد ۴۷ ....................................... ................................
 /۶ارائهی نقش متمایز کنندگی شهر دانایی ۴4 .................................. ................................ ................................
 /۷ساماندهی پیوندها و ارتباطات نیرومند در درون و برون منطقهی شهری ۳۰ ........................................
 /4وجود رهبری نیرومند پیرامون چشم انداز دراز مدت شهر دانایی که با شبکهها و مشارکتها ،مورد
حمایت قرار گرفته باشد ۳۲ .............. ................................ ................................ ................................ ................................
 /۳سرمایه گذاری در سطح جامعه ۳۳ ................... ................................ ................................ ................................
فصل سوم :رهیافت روششناسانهی پیشنهادی برای توسعهی شهر دانایی 55 .....................................

الف /سطوح شدت و بار دانایی ۳۷ .......................... ................................ ................................ ................................
ب /وجود شایستگیهای برجسته در صنایع گوناگون ۳۷ .................. ................................ ................................
پ /کارگران دانایی ۳۷ ............... ................................ ................................ ................................ ................................
ت /دانشگاه چاالک ۳4 .............. ................................ ................................ ................................ ................................
ج /اتصال و پیوند ۳4 ................. ................................ ................................ ................................ ................................
رهیافت روش شناسانهی پیشنهادی برای توسعهی شهر دانایی ۱۰ ......................................... ................................

هنگامهی اول :شناخت وضعیت کنونی شهر به عنوان یک شهر دانایی ۱۰ ................... ................................
هنگامهی دوم :تعریف راهبرد ۱۴ ............................ ................................ ................................ ................................
هنگامهی سوم :آفرینش یک طرح عملیاتی جامع ۶4 ........................ ................................ ................................
هنگامهی چهارم :پیاده سازی ۷۰ ........................... ................................ ................................ ................................
هنگامهی پنجم :اندازهگیری /ارزیابی ۷۰ ............... ................................ ................................ ................................

منظرهای افقی ۷۳ ............................... ................................ ................................ ................................ ................................
فصل چهارم :دانشگاهها و شهرهای دانایی 77 ........................ ................................ ................................

مدل اول :دیدگاه وسواس گرایانه 4۲ ..................... ................................ ................................ ................................
مدل دوم :دیدگاه اجتماعی 4۱ ............................... ................................ ................................ ................................
مدل سوم :دیدگاه خالقانه 4۱ ................................. ................................ ................................ ................................
مدل چهارم :دیدگاه میانه روانه 4۱ ........................ ................................ ................................ ................................
اقدامات الزم برای پیوند دانشگاه با شهر دانایی 44 ...................................... ................................ ................................
فصل پنجم :نمونههای شهرهای موفق دانایی محور 35 ........................................... ................................
بارسلونا ۳۷ ............ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
استکهلم (مرکز رقابت پذیری بینالمللی) ۳۳ ................ ................................ ................................ ................................
مونترال ۲۰۱.......................................... ................................ ................................ ................................ ................................
مونیخ (بخش کار و توسعهی اقتصادی) ۲۰۳................. ................................ ................................ ................................
دوبلین ۲۰۷............ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
دلفت ۲۲۰.............. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................
سنگاپور ۲۲۲......................................... ................................ ................................ ................................ ................................
ملبورن ۲۲۳........... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................

فناوری و ارتباطات ۲۲۳............ ................................ ................................ ................................ ................................
خالقیت و زیرساخت فرهنگی ۲۲۷......................... ................................ ................................ ................................
سرمایهی انسانی ۲۲۷................ ................................ ................................ ................................ ................................
کارگران دانایی ۲۲4................... ................................ ................................ ................................ ................................

نتیجه گیری ۲۱۲ ................................. ................................ ................................ ................................ ................................
منابع 215 .................................................. ................................ ................................ ................................
نمایه 213.................... ................................ ................................ ................................ ................................

پیشگفتار
به نام خداوند دانایی
مـا اکنون در دورهای از تغییرات تند و انتقالی در

گرفتن نقش هســـتهای برای ” دانایی“ در ســـیســـتم

شـــکـل جامعه زندگی میکنیم که با تغییرات بنیادی

اقتصـــادی ،مـا بـا دورهای رو بـه رو هســـتیم که اگر

اقتصـادی همراه است .ماهیت تولید ،تجارت ،اشتغال و

کشورهای در حال توسعه ،به سوی اقتصاد دانایی محور

کارایی در دهههای آینده بسیار با آنچه که اکنون است

حرکت ننماید ،حتی با داشــتن منابع ســرشــار طبیعی

متفاوت خواهد بود.

نمیتوانند هرگز رشـــد اقتصـــادی را به دســـت آورند.

در قرن بیســت و یکم ،برتری نســبی در صحنهی

اقتصــاد دانایی محور ،فرآوردهی ســه مکانیســم اســت؛

اقتصــاد بیشــتر از آن که تابعی از داراییهای طبیعی،

اولی آموزش و ســـرمایهی انســـانی ،دوم شـــبکههای

ســـرمایهای و نیروی کار یک ملت باشـــد ،بر گُردهی

ارتباطات دانایی با ابزار فناوری اطالعات و سوم نوآوری

مهارتها و توان فناوری آن کشــور اســت و طبیعت و

و کارآفرینی.

تاریخ ،کمترین نقش را دارند و هوش ،مهارت و نوآوری

هر چند که مفهوم شهر دانایی ،در گذر هنگامهی

انســانها به عنوان برترین ذخایر ملل مورد توجه قرار

پیش پارادایمی خود اســت ،اما چنین مینماید که این

میگیرنـد .این تحوالت ،موجب زایش اقتصـــاد دانایی

مفهوم برخـاســـتـه از این ســـه مکانیســـم اقتصـــاد

محور ،در هزارهی جدید شده است.

دانایی محور است.

بر اساس نظریهی پل رومر ،اقتصاددان برجستهی

شــهر دانایی میتواند نقش بی همتایی را در خلق

اســتانفوردی ،با تغییر در مدل نئوکالســیک ،با در نظر

دانایی ،رشـد و توسـعهی اقتصادی ایفا نماید .بنابراین،
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شـــهر دانایی از دیدگاه فیزیکی و نهادی ،عملکردهای

پارکهای علم و فناوری بودهایم و در پارهای از شــهرها

پـارکهـای علم و فناوری را در عملکردهای شـــهری

نیز گـامهـایی بـه ســـوی بینان دهکدههای دانایی یا

ترکیب مینماید و از دید عملکردی نیز شــهری اســت

داالنهـای دانایی برداشـــته شـــده اســـت ،اما چینن

که هدفمندانه به گونهای طراحی گردید اســـت که به

مینماید که در هیچ کدام یک از شهرهای دانایی ایران،

پرورش و فربــه نمودن دانــایی میپردازد و مفــاهیمی

مفاهیم توســـعهی شـــهری دانایی محور که با مفاهیم

هــمــاننــد داالنهــای دانــایی ،دهکــدهی دانــایی و

شـــهرهـای دانـایی در هم آمیختـهانـد بـه کار گرفته

مناطق دانایی را پوشش میدهد .از این رو ،شهر دانایی

نشدهاند .این مفاهیم شامل توجه به فناوری ارتباطات،

میتواند در خلق اشــتغال ،رشــد پرشــتاب در درآمد

بهبود و ارتقاء زیر ســاختهای خالقیت فرهنگی ،توجه

جامعه و خلق ثروت ،افزایش کیفیت زندگی شهروندان،

بی نهایت به سـرمایهی انسانی در قالب کارگران دانایی

فراهم آوردن دسترسی مؤثر به زیر ساختهای حمل و

و توســـعـهی شـــهری بـا تککید بر کیفیت زندگی و

نقلی ،طراحی شهری و معماریای که فناوریهای نوین

زیست پذیری شهر میشوند.

را پیوند میدهد ،افزایش سطح رقابت تخصص گرایانه،

در این نوشـــتار تالش شـــده اســـت که پ

ایجـاد شـــبکـههـای پر نفوذ تجـاری ،ایجـاد ظرفیت

رخنمـایی از مفهوم شـــهر دانـایی ،بـه عوامل کلیدی

دسترسی به دیگر بازارها ،ارتقاء سطح آموزش و مهارت

موفقیت ،شــکســت و پیش رانهای فرا روی شــهرهای

شــهروندان ،دفاع از فرهنگ کســب و کار مشــارکتی و

دانــایی پرداختــه شــــده و آنگــاه در قــالبی علمی و

رقابت پذیر ،ارائهی خدمات عمومی خالقانه و پاســخگو

روش شـناسانه ،الگویی برای توسعهی شهر دانایی ارائه

و زمینه ســاز آشــکار ســازی فرهنگ تحمل پذیری و

نماید؛ آنگاه به ارتباطات ســینرژنیک شــهر -دانشــگاه

پذیرندهی فرهنگهای متنوع بر پایهی شایسته ساالری،

اشـــاره گردیده و در نهایت شـــهرهای موفق دانایی در

نقش ایفا نماید.

عرصهی جهانی شناسانده شوند.

هر چند که در کشــور عزیزمان ،شــاهد درخشش

از

کوشـــش شـــده اســـت که همهی گفتمانها از

محترم پارک علم و فناوری

سـر چشـمههای ناب در عرصهی ادبیات علمی موجود

دکتر مهدی محمدی ،رئی

شــهرهای دانایی برگرفته شــود .بی شــک این نوشــتار،

خلیج فارس و جناب آقای دکتر رضا آذین ،استاد محترم

برای پژوهنـدگان و صـــاحبان اندیشـــه و قلم در این

دانشـگاه خلیج فارس که پیشــنهاد تدوین این نوشتار را

گســتره ،همچون پیشــکشــی بال ملخ به نزد ســلیمان

ارائه فرمودند و از نظرات و رهنمودهای ایشـــان بســـیار

اســـت .از این رو ،این نوشـــتار هرگز برای این گروه از

سود جستهام ،کمال سپاسگزاری را بنمایم.

جستجوگران ،مفید نخواهد بود؛ زیرا جامعهی هدف آن

در پــایــان این حقیر از تالشهــای برادر عزیزم

س ـیاســتگذاران توســعهی شــهری و س ـیاســتمداران

جناب آقای دارا جوکار در باز آفرینی تصاویر و نمودارها

توسـعهی اقتصاد شهری میباشد که در دولت محلی و

و ویرایش و صـــفحه آرایی نوشـــتار ،پدر عزیزم جناب

شوراهای شهری منزل گزیدهاند و در تکاپوی فخر آوری

آقای اسماعیل نبی پور در بازخوانی متن و سرکار خانم

و برجسـتگی شــهر خود ،در اقتصــاد پرشــتاب و بسیار

فاطمه مرزوقی در حروفچینی سپاسگزاری مینماید.
به امید پدیداری و شـــکوفایی شـــهرهای دانایی

متغیر کنونی میباشند.
ســـزاوار اســـت از اســـاتید بزرگوارم جناب آقای

در این مرز پراندیشه و پایدار.

دکتر ایرج نبی پور
رئی

پژوهشکدهی علوم زیست پزشکی خلیج فارس
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فصل اول

مفهوم شهر دانایی

6

شهر دانایی از مفاهیم خلق شدهی هزارهی جدید
اســـت .هر چند نشـــانههایی از مفهوم شـــهر دانایی را

هنگامهی پیش پارادایمی خود است (.)۲
در دههی گذشــته ،یک تکامل پرشتاب در مفهوم
۲

و

میتوان تا یک دههی پیش نیز جستجو کرد ،اما این از

”شــــهــر دانــایــی“ از واژهی تــکــنــوپــولــی ـ

پگاه سدهی بیست و یکم است که شهرهایی از گوشه و

ایدئوپولی  ۱به سـوی ”شهر دیجیتالی و هوشمند“ را

کنار جهان ،به سوی مفهوم توسعهی دانایی محور میل

شــاهد بوده ایم .این سیر مفهومی شامل شکلگیری به

نمودند .از آنجا که ســاختار مفهومی شــهر دانایی هنوز

سوی توسعهای زنده ،پرخروش و پایدار بوده است.

در هنگامههای نخســـتین شـــکلگیری خود اســـت،

به زبان دیگر ،مفهوم شهر دانایی برآمده از مکموریت

نمیتوان به مفهومی همســان در عرصــهی این ادبیات

اســـتراتژیکی اســـت که پرتوان در فربه کردن خالقیت،

دســـت یافت؛ بنابراین در چارچوب مفاهیم توســـعه و

نوآوری و دانش ،در زمینـهای از اقتصـــاد و جامعهی در

ارزیابی ســاختار شــهر دانایی ،یک دیدگاه یکپارچه که

حـال رشـــد دانایی محور ،جوالن میدهد .از این زاویه،

نیـازمنـدیهـا و پارامترهای توســـعهای این مفهوم را

شـهر دانایی را میتوان یک شهر یکپارچه انگاشت که از

تصــویر نماید ،هنوز به دســت نیامده اســت .از این رو،

دیـدگـاه فیزیکی و نهادی ،عملکردهای پارکهای علم و

گســـتـاخی نخواهد بود که بر اســـاس ادبیات توماس

فناوری را در عملکردهای شـــهری ترکیب مینماید .در

کوهن ،بیــان کنیم کــه مفهوم شـــهر دانــایی در گــذر

حقیقـت ،شـــهر دانـایی یـک پارادایم خوشـــایند برای
Technopolis
Ideopolis

1
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تصویر  : ۲مفهوم شهر دانایی

شهرهای پایدار آینده را ارائه میدهد (.)۱

بر اســــاس یــک گزارش فنی کــه از پروژهای

شـــهر دانایی نقش بیهمتایی را در خلق دانایی،

پژوهشـی ۲فراهم آمده است ،شهر دانایی واژهای پرمعنا

رشـد و توسعهی اقتصادی ایفا میکند .از این رو ،شهر

جهت به تصــویر کشیدن اقتصاد منطقهای است که در

دانـایی همچون شـــهری کـه هـدفمنـدانه به گونهای

پناه صادراتِ با ارزش انبوه ) (high valueکه بر پایهی

طراحی گردیـده اســـت کـه بـه پرورش و فربه نمودن

پژوهش ،فناوری و قدرت مغزی خلق گردیده است ،به

دانایی میپردازد ،توصیف شده است (.)۴

پیشرانده می شــود و برخالف دیگر شهرهای با اقتصاد
SGS Economics, 2002

1

پیشرفته ،شهرهای دانایی ،به شکل چشمگیری ،بخش

مفهوم شـــهر دانـایی را تـا درجاتی با مفاهیم در حال

عظیمی از درآمـد جـامعـه ۲را بـه ســـرمایه گذاری بر

توســعهای مانند خوشههای دانایی محور ،۱ایدئوپولی

آموزش ،تربیت و پژوهش اختصاص میدهند (.)۳

یا تکنوپولی

جایگزین کرد (.)۱

از آنجـا که شـــهر دانایی نقش پایهای را در خلق

از ســویی دیگر ،شــهر دانایی ،همچون گســترهای

دانایی ،رشــد اقتصادی و توسعه بازی میکند ،میتوان

چتر مانند ،برای توصــیف جغرافیایی که بر خلق دانایی

9

تصویر  : ۱خلق شغل در بخشهای پرشدت دانایی در طی سالهای  ۲۳۳4-۱۰۰۶در اروپا (انگلستان)؛
همانگونه که هویداسـت اشـتغال در بخش سالمت و آموزش با رشد به ترتیب  ۱4تا  ۴۰درصد ،مجموعاً باالترین رشد را در صنایع پرشدت
دانایی به خود اختصاص دادهاند.
Gross Domestic Product - GDP
Knowledge-Based Clusters

1
2

تکیه نموده اســت ،قلمداد میشــود و میتواند زونهای

در حقیقت ،بسیاری از شاخصهای شهر دانایی را

دانـایی همانند داالنهای دانایی ،۲دهکدهی دانایی ۱و

میتوان در ویژگیهای یک شــهر توسعه یافتهی مدرن

مناطق دانایی ۴را پوشش دهد (.)۱

نیز یافت .اما پارهای از این شاخصها از ویژگیهای آن

هــمچنین ،شـــهر دانــایی را همچون شـــهری

چیزی اســت که ”شــهر دانایی“ مینامیم .از این منظر،

انگاشتهاند که با خلق مداوم دانایی ،به اشتراک گذاری

این شاخصها را در دو بخش ،یکی وابسته به یک شهر

دانایی ،ارزشـــیابی دانایی ،بازنگری و به روزآمد نمودن

به خوبی توسعه یافتهی مدرن و دیگری مربوط به شهر

دانایی ،توسعهی دانایی محور را جستجو مینماید.

دانایی ،به توصیف زیر آورده شدهاند:

برای نیل به این هدف ،نیاز به گفتمان مداوم میان
11

شــهروندان و نیز میان آنها و دیگر شهروندان شهرهای

الف /هر شهر به خوبی توسعه یافتهی مدرن

دیگر احساس میشود .فرهنگ به اشتراک گذاری دانایی

 کیفیت باالی زندگی

شهروندان و نیز طراحی مناسب شهر ،شبکههای  ICTو

 فراهم آوردن دســترسی مؤثر ،قابل اعتماد و رقابت

زیرســـاختهای مورد نیاز این گفتمان ،از پیش نیازهای

پذیر به زیرســاختهای حمل و نقل فردی ،کاالیی

ظهور این گفتمان هستند (.)۶

و اطالعاتی

در طرح راهبردی بخش فرهنگی بــارســـلونــا،
میتوانیم به شـــاخصهایی برای نامیدن شـــهری زیر
عنوان شهر دانایی دست یابیم .این طرح راهبردی برای
بنیاد فرهنگی بارسلونا ،با مشارکت بیش از  ۴۱۰نفر از
گسترههای گوناگون فرهنگ ،تدوین گردید (.)۷

 یک طراحی شـــهری و معماریای که فناوریهای
نوین را پیوند میدهد.
 راهبردی بنیــادین در زمینــهی آموزش کــه تمــام
تسهیالت و خدمات را مد نظر قرار میدهد.
 اقتصـاد با تودهی بحرانی ۳که تخصص گرایی رقابتی
1

Knowledge Corridors
Knowledge Village
3
Knowledge Regions
4
Critical Mass
2

را در عرصهی جهانی مورد حمایت قرار میدهد.
 شـــبکـههـای پر نفوذ تجاری که جذب ســـرمایه
مینمایند.

ارتباطات چهره به چهره را میپرورانند.
بر اســاس این یافتهها ،چنین میتوان دریافت که
مفهوم شـــهر دانایی به صـــورت ویژه ،جدید و بســـیار

 دســـترســـی به بازار و هوشـــیاری و به زبان دیگر

گسـترده اسـت .این یافتهها ممکن است به پارهای و یا

ظرفیـت بـاال جهـت ارتبـاطـات تجاری نیرومند و

تمام منظرهای حیات اجتماعی ،اقتصـــادی و فرهنگی

پایدار با دیگر بازارها

یک شهر بنگرند .این تعاریف شهر دانایی ،از منظرهای

 فرهنگ کسـب و کاری که مشارکتی و رقابت پذیر
است.

گونـاگون به این مفهوم میپردازند .همگی این تعاریف
بسـیار وابسـته به آن هستند که این چنین شهری چه

 خدمات عمومی خالقانه و پاسخگو

اهداف راهبردی را پی میجویند .از این رو ،هر تالشــی

 یـک جـامعـهی همه گیر و وجود یک فرهنگ باز،

برای ارائـهی تعریف این مفهوم میبـایســـت با نگاه به

تحمل پذیر و وابسته به شایسته ساالری

اهداف راهبردی ترسیم شود (.)4
طی سـالهای گذشـته ،مفهوم شهر دانایی ،توجه
ســـازمـانهای جهانی ،مدیریتهای شـــهری ،جوامع

ب /شهر دانایی

 فراهم آوردن امکان دســترسی به تمام فناوریهای
ارتباطی نوین برای همهی شهروندان

پژوهشـــی و کارگزاران را به خود جلب نموده اســـت.
ســـازمـانهـای جهانی برجســـته مانند بانک جهانی،

 تعالی پژوهشی که سکویی را برای کاالها و خدمات

اتحادیهی اروپا ،سـازمان ملل متحد و سازمان همکاری
اقتصـــادی و توســـعـه ۲چـارچوبهـای مدیریت را از

دانایی محور نوین فراهم میآورد.
 توانـایی تولیـد ،جذب و نگهداشـــت شـــهروندان
پرمهارت در همهی دامنههای گوناگون

برنـامـههـای راهبردی خود کـه به توســـعهی جهانی
میپردازنـد ،ســـاختـار بندی نمودهاند .این راهبرد ،به

 وجود مراکز مدنی که تنوع را پذیرا بوده و امکانات

صورت آشکار ،به پیوند میان مدیریت دانایی و توسعهی

Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD

1

11

سازی ،اقتصاد دانایی و جامعهی دانایی ،مدیریت
شـــهری را برای اســـتخراج این راهبردها جهت
حرکت به ســوی شـهرهای دانایی ،مورد تشویق
قرار میدهند (.)۱
فزونی و شـــدت دانــایی در یــک شـــهر
می تواند در فهم شهر دانایی مؤثر افتد .در ابتدا
یک شــهر دانایی میبایســت از فزونی و اثبات
پویـایی خلق دانایی خود درخشـــش یابد .در
فراتر از حجم محض دانایی تولید شده ،ظرفیت

12

یک شـــهر در انتقال پرشـــتاب آن ســـرمایهی
دانـایی بـه محصـــوالت ،فراینـدهـا و خدمات
نوآورانه است که برجستگی یک شهر دانایی را
در برابر شــهر مدرن ،در یک اقتصــاد پیشــرفته
نشان میدهد.
از این منظر ،سه جزء اصلی است که فزونی
و شـــدت دانـایی را در یـک شـــهر به تصـــویر
تصویر  : ۴محیطهای با فعالیت خدماتی دانایی محور

میکشند:

 )۲درجهی تولید دانایی آن شهر
شـــهری اشـــاره دارد .افزایش چشـــمگیر راهبردهای
توسعهی دانایی محور در رقابت پذیری شهری مناطق،
در گزارشهای  OECDهویدا اســـت .برنامهی جهانی

 )۱وجود آهنـگ پـابرجـا جهت جذب ،ترکیب و
کاربرد انواع دانایی نوین
 )۴قلمرو و میدان چرخش دانایی

تصویر  : ۳بنیان دارایی دانایی

 )2درجهی تولید دانایی

کسر تولید و دگرگونی دانایی شهر دانایی میباشد .در

مســیری که یک شــهر را متمایز میســازد ،ثروت

حقیقت ،هر چه نسبت نیروی کار یک شهر در خلق و

دانایی کسـب شـدهی آن است .تولید دانایی به صورت

آفرینش دانــایی نوین ،محصـــوالت و خــدمــات در

گســـتردهای بســـتگی به نیروی جنبشـــی توســـعهی

گســـترههـای علوم و فنـاوری و هنر درگیر باشـــند،

اقتصادی آن شهر دارد:

توسعهی سرمایهی دانایی شهر عظیمتر میگردد.

 دانشـــگــاههــا و مراکز پژوهشـــی وابســـتــه و
بیمارستانهای آموزشی

بنـابراین جریان نیرومند دانایی در شـــهر دانایی
منجر به انواع گوناگون نوآوری در عرصـــههای فناوری،

 مراکز پژوهشی (خصوصی و دولتی)

سازمانی و نهادی میشود .چنین جریان پایدار نوآوری،

 بنگاههای کسب و کار

در میان چیزهای دیگر ،رقابت ســـازمانی ،کمپانیهای

 آفرینندگان آن شــهر مانند هنرمندان ،طراحان مُد

جهنــده بــا فنــاوریهــای برتر و پــدیــداری پروژههــای

و غیره
پویـایی درونی و بیرونی این ارکـان ،ســـازندهی

نوآورانهی کلیدی را با خود میآورد.
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 )1وجود آهنگ پابرجا جهت جذب ،ترکیب

 /9قلمرو و میدان چرخش دانایی

و کاربرد انواع دانایی نوین

مقدار پخش و اشــتراک دانایی ،چه در میان افراد

آشکار است که تولید دانش کافی نیست و بایستی

یا ســازمانها ،چه میان بخشهای صــنعت و یا مناطق

ظرفیت اسـتخراج ثروت اقتصادی و اجتماعی از آن نیز

جغرافیـایی ،معیاری دیگر برای کیفیت در یک شـــهر

موجود باشد .به زبان دیگر ،عامل برجستهی دیگر برای

دانایی است.

شـــهر دانــایی ،توانــایی بهرهمنــدی غیر تنــاقض آمیز

جریان دانایی ( که خود به صـــورت مســـتقیم به

ســـودمندیهای انواع دانایی نوین و مهارتهای جدید

چرخش افراد بستگی دارد) برای آن که یک شهر بتواند

میباشد.

به صــورت غیر تناقض آمیز با چشــم اندازها و ”برکهی

عوامل متنوعی وجود دارند که بر آهنگ ترکیب و

دانایی“ خود روبهرو شود ،اساسی است.

کاربرد انواع دانایی اثر میگذارند که شـامل دسـترسی

بنابراین یک شهر دانایی پایدار باید توانمندیها و

آسان به دانایی ،درک انواع دانایی جدید در دسترس و

ارادهی ایجـاد فشـــار بر مرزهـای دانـایی ( که جلوگاه

توانایی یکپارچه ســازی آنها به عملکردهای ســازمانی

کشــفهای بزرگ و توســعههای نوید دهنده هســتند)

اســت که احتمال اســتخراج ارزش از آنها وجود دارد.

داشـته باشـد .از این رو شهر دانایی میتواند به صورت

این توانایی به صورت مستقیم بستگی به شایستگیهای

ثابت ،ثروت دانایی ،ایدهها و کارکردهای خود را تجدید

نیروی کار دارد که خود به درون داشـــت و اســـتعداد

کرده و موقعیت خود را به عنوان یک شـــهر دانایی به

علمی ،فناورانه و هنری ”دانســتن -چگونه“ ۲افراد و نیز

اثبات برساند (.)۳

ظرفیت آنها برای پیوند با شبکههای خالق دانایی که

در یک فراگرد کلی ،شهر دانایی را میتوان شهری

از افراد و نهـادهای گوناگون ســـاختار یافتهاند ،مربوط

موفق از دیدگاه اقتصــادی دانســت که سطوح باالیی از

میشود.

شدت دانایی را در خود هضم نموده و پایهای از صنایع
متنوع را در ســـطح متمایزی از تخصـــص گرایی ارائه
Know-how

1

میدهد .در همین راستا ،شهر دانایی دارای حداقل یک

ثروت در اقتصاد دانایی محور“ را بر خود حمل میکند.

دانشــگاه است که ارتباطات سودمند متقابلی را با خود

در حقیقت شــهر دانایی با رشــد اقتصــادی ،کامیابی

شــهر پایه میریزد که این ارتباطات به صــنایعی منجر

دراز مـدت و بحـ

کیفیت زندگی برای شـــهروندان

میشود که بر پایهی قدرت پژوهش شکل گرفتهاند .در

پیوسته است (.)۲۰

این کنشها ،انتقال دانایی به عرصـــهی کســـب و کار

با همهی این توصیفها ،هنوز مفهوم شهر دانایی،

انجـام گرفتـه و دانش آموختگان نیز گرد هم میآیند.

یک گسترهی در حال پدیدار در عرصهی نظریه و عمل

شــهر دانایی با زیرســاختهای ارتباطی نیرومند و نیز

میبـاشـــد و هنوز تعداد اندکی از شـــهرها ،مدلهای

حمل و نقل عالی که در یک شــبکهی پیچیدهی درون

ســـرمایهی عقالنی را در طرحهای راهبردهای خود به

شـهری و برون شهری گسترده است ،به راه هوایی ،راه

شــکل جامع به کار بردهاند .اما با ایجاد فضــای رقابت

آهن و مسیرهای جادهای پیوند مییابد.

برای تبدیل شـدن به شـهر پر جذبه و ” قابل زیست“،

در برنــامــهی راهبردی شـــهر دانــایی نیز بــایــد

درک ،مدیریت و پایش سرمایهی عقالنی ۲یک شهر ،به

راهبردهایی اتخاذ شــود که به تمام جوامع که در شهر

مقولهای بحرانی جهت توســعهی پایدار و پویایی شــهر

زیســـت میکنند این اطمینان را بدهد که موفقیت در

تبدیل شده است.

عرصــهی اقتصاد دانایی محور ،برای همگان سودآفرین
است.
به زبان دیگر ،واژهی شـهر دانایی نمایانگر اشتیاق
و چشـم اندازی اسـت که مفهوم شهر به عنوان ”خالق

در حقیقت ،هر چند پیکرهی گستردهای از دانش
و تاریخی طوالنی در مورد شـهر و پویایی شهری وجود
دارد ،بدون شــک ،چشــم انداز شهر دانایی میتواند در
درک بهتر ابعاد ناملموس شهر ،نقش ایفا نماید (.)۲۲

Intellectual Capital

1

11

سودمندیهای تبدیل شدن به یک شهر دانایی
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شــواهد بســیار اســتواری وجود دارد که هر چقدر

مو فقیت اقتصــادی در گســتره ی زمان می شود .زیرا

شــدت و بار دانایی در شــهری فزونی یابد ،شــهر نیز از

در مناطق شهری که سطح دستمزدها باال (که خود

منظرهای اقتصادی و کیفیت زندگی ،سود سرشاری به

نشانگر وجود مشاغل با کیفیت باال می باشد) ،س طح

دسـت میآورد .از آنجا که سرمایهی انسانی ،منبع مهم

مهارت ها باالتر و کســب و کارهای با شــدت دانایی

توفیق اقتصـادی اسـت ،شهرهای موفق دانایی همچون

نیز بیشـــتر بوده اســـت ،عملکرد اق تصـــادی بهتری

بوســـتون ،ســـرمـایه گذاری عظیمی را بر روی منابع

آشـکار یافته اسـت .این یافته نشـانگر آن است که

انســـانی (مردم و مهـارتهـا) انجام دادهاند .یافتههای

شــدت دانایی ،با فزونی در ســودمند ی اقتصــادی و

پژوهشـی داللت بر این موضـوع دارند که شدت دانایی

رشـد توأم اسـت .یافته های تحقیقاتی نشان دادهاند

در کسب و کار و یا مشاغل ،موجب افزایش بهرهوری و

که اگر هر شهر حتی با سطح کسب و کار و مشاغل

شـکوفایی میگردد .در ضــمن سطوح باالتر مهارت نیز

دانایی محور پایین ،آغاز به حرکت به ســـوی فزونی

نیروی کار ( و در نتیجه اقتصـاد شهر) را بسیار انعطاف

در شدت دان ایی اقتصاد خود کند ،به سودمندیهای

پذیر و ســازشمند میســازد و از این رو ،سازگارمندی

چشمگیری دست می یابد .ام ا پرسش اصلی آن بوده

فراوانتری را برای شهر در برخورد با رویدادها ،رکودها

اســـت کـه آیـا پیش از آن کـه یک شـــهر به این

و تغییرات اقتصادی ایجاد میکند (.)۲۰

ســودمندی های اقتصادی دست یابد بایستی به یک

از دیدگاه اقتصــادی ،افزایش نســبت کســب و

آســتانه برســد .تحلیل ها نشان داد ها ند که فرضیه ی

کـارهـا یـا مشـــاغـل دانایی محور ،موجب افزایش

آســتانه ۲در ســت اســت و تعدادی از شــهرها ممکن
Threshold Hypothesis

1

اســت ســرمایه گذاری های چشــمگیری را پیش از

کارگر ۱بســتگی به میزان کســب و کار دانایی محور

افزایش ارزش افزودهی خام ۲به

(منهای آموزش ،مراقبتهای ســـالمت و بعضـــی از

انجام برســانند .از این رو ،دو نتیجه ممکن اســت

بخشهای خالقیت و فرهنگی) دارد .در ســال ۲۳۳۷

حاصـل شود .نخست آن که این گونه شهرها باید بر

حداقل  ۲۱درصد از کسب و کار یک شهر میبایست

روی توســـعه ی غیر دانایی محور تککید نمایند؛ زیرا

دانـایی محور میبود تـا رشـــد  GVAبه ازای کارگر

سـودمندی خاصی از  GVAممکن است در زیر این

روی دهد و در باالی  ۲۱درصــد GVA ،یک رابطهی

آســتانه حاصــل نیاید .ام ا به نظر پژوهشــگران این

خطی پیدا میکرد .این نقطهی بحرانی ،با گذشت هر

نتیجه گیری اشـتباه است .نتیجه گیری دوم و بهتر

ســال ،رشــد داشــته و در ســال  ۱۰۰۱به  ۲۷درصــد

آن اسـت که تمام شهرها باید تالش کنند تا به این

رسیده است.

مشـــاهـده و لم

آســتانه برســند .زیرا در عدم این تالش ،آنها برای

نمودار سـمت چ در تصویر  ۱نیز همین مفهوم

افزایش ارزش افزودهی خام در گســتره ی اقتصــادی

را بر اسـاس تعریف بنیاد کار ۴نشان میدهد .بر اساس

که دانایی منبع اصــلی در صــحنهی رقابت اســت،

این منحنی ،حداقل باید  ۱۱درصـــد از کســـب و کار

دچار چالشهای ا ســاســی خواهند شــد .این نکته را

شهر ،دانایی محور باشد تا این رشد مشاهده گردد .ولی

نیز نب اید در راه این تالش فراموش نمود که نیل به

نکتهی جالب آن اسـت که افزایش چشمگیر در GVA

این ســودمندی در زمانی کوتاه مدت روی نمیدهد

هنگامی اســت که  ۳۰درصــد از کســب و کار شــهر،

و زمانی متوسط تا دراز را میطلبد.

صـــنعــت دانــایی محور را از آن خود کرده بــاشـــد.

نمودارهـای موجود در تصـــویر  ۱نشـــانگر آن

نمودارهــای موجود در تصـــویر  ۶نیز نشـــانگر نقش

هســتند که چقدر میانگین رشــد  GVAبه ازای هر

شـــغـلهای دانایی ۳و ســـطح افراد با کیفیت باال در
1

Gross Value Added - GVA
Average GVA per worker
3
The Work Foundation
4
Knowledge Occupations
2
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تصــویر  : ۱نقاط اوج کســب و کارهای دانایی محور بر اســاس تعریف ( OECDنمودار راســت) و بنیاد کار (نمودار چ ) با محاســبهی ارزش
افزودهی خام ()GVA

18

تصویر  : ۶نقاط اوج شدت دانایی بر اساس مدیران ارشد (نمودار راست) و درجه و سطح شایستگی کارگران (نمودار چ )

افزایش  GVAبـه ازای هر کـارگر را نشـــان میدهند.

شـــدن شـــهر به شـــهر دانایی ،توأم با افزایش کیفیت

همانگونه که مشاهده میشود چنانچه  ۲۳/۱۱درصد از

زنــدگی نیز میبــاشــــد .در زیر ،بــه مجموعــهای از

مشـاغل شـهر در ردهی مدیران ارشـد باشد GVA ،به

سـودمندیهای تبدیل شهر به یک شهر دانایی (که در

ازای هرکارگر رشد یافته و هر چقدر مهارت کارگران و

ســطح مطبوعات بینالمللی مدیریت دانایی بر اســاس

درجهی ســطح شــایســتگی کارگران ۲نیز باالتر باشــد،

یافتههای پژوهشی به دست آمدهاند) بر میشماریم.

 GVAبه ازای هرکارگر رشد مییابد (تصویر .)۶

 خلق اشتغال با دستمزد باال

افزون بر سـودمندی اقتصادی شهر دانایی ،تبدیل

 رشد پرشتاب در درآمد جامعه و خلق ثروت
Qualification

1

 اقتصــاد پایدارتر با افزایش ظرفیت نوآوری و جذب
سرمایه گذاری بیرونی
 باز زنده سازی صنایع سنتی
 ترقی در صنعت توریسم

بیدرنگ ۱را در زمان مورد نیاز فراهم آورد.
 خدمات آموزشی بهتر
 خلق محیط تحمل آمیز برای اقلیتها و مهاجرین
افزون بر این ها ،ســاختار شهر دانایی در عملکرد

 فرصــتهای فراوانتر جهت مشــارکت در ثروت از

بهتر دموکراســی توســط اشــتراک دانایی آنالین برای

طریق ســرمایه گذاری در دامنههای عمومی (مانند

تمام شهروندان نقش ایفا می نماید و دسترسی استوار

پـارکها و باغها ،حمل و نقل عمومی ،تســـهیالت

و به روز تسهیالت اطالعاتی ارزان و بیدرنگ را جهت

فرهنگی و غیره) و اعتبار بخشی بهتر در شبکههای

شـــهروندان مهیا نموده و گفتمانهای آنالین را مورد

ایمنی

اجتماعی۲

حمـایت قرار میدهد .از این رو به نظر میرســـد که

 ترقی در ســـرافرازی ،فخر و اعتماد شـــهری که به

شهر دانایی ”فراگیری دیجیتالی“ 3را به جای ”شکاف

عنوان ســکویی جهت باز سرمایه گذاری سرمایهی

دیجیتالی“ جایگزین مینماید و سودمندیهای جریان

محلی عمل مینماید.

فنـاوری را برای همـهی شـــهرونـدان جـامعه فراهم

 خلق جـامعـهی دانـایی محور کـه میتواند دانایی

میآورد (.)4

1

Social Safety Nets
Just-in-Time
3
Digital Inclusion
2
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جدول  : ۲سودمندیها شهرهای دانایی

سودمندیهای اقتصادی و سازمانی








خلق شغل با درآمد و پاداش خوب
رشد پرشتاب در درآمد و ثروت جامعه
یک اقتصاد بیشتر پایدار با نوآوریهای فناورانه و سرمایهگذاریهای فراملی
باز زندهسازی صنایع دستی
ترقی سربلندی شهری و ایجاد اعتماد به باز سرمایه گذاری سرمایهی محلی در درون اقتصاد محلی
ارتقاء خطر پذیری که به ساخت فرهنگ کارآفرینی کمک میکند.
خلق و نوآوری از عناصر مرکزی توسعهی آن است و پیوستگی پا بر جا میان دانشگاهها ،شرکتها و خالقان

سودمندیهای اجتماعی و فرهنگی
21









فرصتهای بزرگتر جهت اشتراک ثروت از طریق سرمایه گذاری در دامنههای عمومی و سرمایه گذاری بهتر
شبکههای ایمنی اجتماعی
خلق جامعهی دانایی که دانایی روزآمد را در زمان مورد نیاز فراهم میآورد.
ضمانت آموزشی بهتر و شبکهی پیوستهی مدارس
خلق محیط تحمل پذیر برای اقلیتها و مهاجرین
رهبری در تولید فرهنگی و صنعت فرهنگی
ابزارهایی که دسترسی به دانایی را جهت شهروندان مسیر میسازند.
دسترسی به فناوریهای ارتباطات جدید برای تمام شهروندان

سودمندیهای فیزیکی و زیست محیطی






پیشتازی در بح منطقهی دیجیتال
یک طراحی شهری و معماری که فناوریهای جدید را در هم میآمیزد.
به کار گیری و آشکارسازی میراث طبیعی ،معماری و تاریخی آن به عنوان یک عامل جذاب
بهبودی در ظرفیت افزایش و ترمیم محیط زیست ساخته شده و طبیعی
تعهد باالتر جامعه به تصمیم گیری پیرامون زیست محیط

فصل دوم

عوامل کلیدی موفقیت ،شکست
و پیشرانهای شهر دانایی

22

تصویر ۶

تصویر ۶

بیشــتر شــهرهایی که در جســتجوی یافت جایگاه

بازآفرینی در زیرسـاختهای سنتی و سرمایهگذاری در

خود به عنوان یک شــهر دانایی هس ـتند از هنگامههای

زیرسـاختهای فناوری میباشد .برای موفقیت در گذر

همســانی گذر می کنند که شامل تحلیل ژرف وضعیت

به یک شـــهر دانایی چند عامل اســـت که در همهی

موجود ،تعریف چشـم انداز و راهبرد ،پیاده سازی طرح

مدلهای توســعهای شــهر دانایی مشــترک میباشــند.

عملیـاتی ،بـا توجـه ویژه بـه منظرهـایی پایه همچون

اضــطرار ۲اســت  .زیرا باید

اولین عامل ،ایجاد یک ح

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

1

23

یک اعتقاد به لزوم تغییر وجود داشــته باشد .شهرهایی

شــرکتهای جدید شرکت مینمایند .افزون بر این ،در

که در گذر به اقتصــاد دانایی محور گام برداشــتهاند ،به

بیشتر شهرها ،بازیگران بخش خصوصی نقش پیشتازی

صورت عموم ،دچار شرایط دشواری بودهاند؛ مانند:

را در تعریف و پیاده ســـازی چشـــم انداز و راهبرد به

الف) رکود در صنایع جاری کلیدی خود؛ مانند از

عهـده گرفتـهانـد .برای نمونه ،بخش خصـــوصـــی در

دست دادن بازارهای اروپای شرقی برای شهر استکهلم،

رنسـان

شـهرهایی همچون لیون ،بارسلونا و آسیتین،

بخش صنعتی در دوبلین و لیون و پایان مقاطعه کاری

همبستگی از خود نشان داده است.

نظامی در سان دیگو
ب) کمیـابی منابع محلی؛ مانند کاهش مواد خام
21

در سنگاپور ،سیاتل و استکهلم

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

ج) افـت بهـا و افول مرکز تجاری شـــهر در برابر

باید بر کاربرد چشـم انداز و راهبرد تدوین شدهی خود

بخش کالن؛ مانند بوســتون ،سان فرانسیسکو ،شیکاگو

پــایــدار بمــاننــد .برای نمونــه در دوبلین ،هر پروژهی

و دنور

پیشــاهنگ باید با راهبرد شــهری هماهنگ باشــد .در

عامل موفقیت دوم ،نقش پیشــتازی فعاالن محلی

استکهلم ،تمام پروژههای توسعهای باید در خط یکی از

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

چهار بخشی باشد که جامعه به عنوان برتریهای خود

که برای رشــد و توســعهی یک شــهر ،حمایت روش ـنِ

برگزیده اســت (فناوریهای اطالعات ،رســانهی نوین و

سطوح باالی دولتی الزم است ولی بدون فعالیت مثبت

اینترنت ،فناوری زیستی و زیست پزشکی و فناوریهای

و تکثیرگذار رهبری محلی ،نتایج چشــمگیری حاصــل

زیست محیطی).

نمیآید.

چهارمین عامل موفقیت ،سرمایهگذاری مالی قوی

برای نمونه در اســتکهلم ،نهادهای یادگیری عالی

و پیگری پیوستهی اهداف است تا که تغییرات برجسته

از ســال  ،۲۳۳4پاسخگویی در برابر توسعهی اقتصادی

و پـایدار نمود یابند .ســـرمایه گذاریها چشـــمگیر و

محلی و منطقــهای را عهــده دار شــــده و در بنیــان

طوالنی مدت بوده و با چشم انداز رهبری مورد حمایت
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قرار میگیرند .شـــهرهای دانایی موفق نه تنها از منابع

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

مالی بخش دولتی و خصـــوصـــی بهره بردهاند بلکه با

این شــهرها همچنین برای تضمین آن که عوامل

برقراری ســـیســـتم مالیاتی و جذب ســـرمایه گذاری

بنیادی جهت توســعه ،جذب و ابقاء کارگران دانایی در

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

شـهر دنور ،سـه میلیارد دالر را برای بازتوسعهی بخش

جان کالم آن که شـهرها در دوران اقتصاد دانایی

مرکزی تجاری خود هزینه نموده اســت .شــهر بوستون

محور ،ســرمایه گذاری کالنی را در راهبردهایی که آنها

نیز  ۶۰میلیارد دالر برای باز نوآفرینی شــهری و بهبود

را از دیـد کارگران دانایی پر جذبه جلوه گر مینمایاند،

پیوندهای گســترده ی خود تا حد یک سیستم ترانزیت

به انجام رساندهاند (.)۳

عمده هزینه کرده است .چنین سرمایه گذاریهایی نیز

از این رو به نظر میرســـد که فرایند توســـعه به

طی چند ســال گذشته توسط بارسلونا ،لیون و دوبلین

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

انجام پذیرفتهاند.

آنجا که مفهوم شهر دانایی به منظرهای بسیار متفاوت

در نهایت ،موفقیت در این پروژههای پیشـــاهنگ

ت درون شــهر مینگرد ،هر تالشی برای توسعهی
زیسـ ِ

بســـتگی به تالشهایی دارد که تضـــمین کنندهی آن

شــهر دانایی باید به صــورت فعاالنه از ســوی پیکرهی

باشــند که زیســت روز به روز در این شــهرهای تغییر

جـامعه نیزمورد حمایت قرار گیرد؛ مانند دولت محلی،

یافته و همچنین کارآمد و لذت بخشتر شده باشد .در

شــهروندان ،بخش خصــوصــی ،سازمانها ،دانشگاهها و

بارســـلونا و بوســـتون ،تالش ویژهای جهت حفاظت از

غیره.

ویژگیهـای متمایز کنندهی بخشهای میراثی شـــهر

برای نیل به این هدف یک راهبرد منسجم ،آغاز

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

با توانمندیهای شـهر ،میل و خواسـت سیاسی دولت

بارســـلونا میآیند ،یک دفتر کار با کامپیوتر و اتصـــال

محلی ،محیط نظم بخش و منــابع و توانــایی جــامعــه

اینترنتی نیز برای آنها فراهم آورده میشود.

برای میل به سوی توسعهی فرهنگ مشارکتی دانایی

همچنین شــهرهای دانایی موفق ،ســرمایه گذاری

محور ،مورد نیاز اســـت .دولتهای محلی راهبردهای

نیز بر پروژههای پیشاهنگ ،با گسترهی اثر در عرصهی

گوناگونی را برای تبدیل شـهرشان به شهرهای دانایی

دولت الکترونیک ،به انجام رســـاندهاند .برای نمونه در

محور پیگیری میکنند .آقای کاریلو که نامی آشنا در

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

مفهوم ساماندهی شهرهای دانایی است ،عوامل زیر را

در شـــکل گیری شـــهرهای دانایی مؤثر و ریشـــهای

کلیدی که این گروهها شــامل میشــوند ،بســیار مهم

میداند (:)۲۱

هســتند .باید این را خاطر نشــان کرد که این دســته

 یک رهبری که متعهد به ســـالمت پایدار جامعهی

بنـدی از آزمودن تالشهـای کنونی جهت توســـعهی

خود است.

شــهرهای دانایی اســتخراج شــده اســت و با به دســت

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

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

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

 سیاسی

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

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

آوردن دادههای بیشــتر و بررســی تجارب جهانی ،این

گسترده۱

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

یک چارچوب مناسب نیز باید موجود باشد.
 راهبردی

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

تصـویر  ۳عوامل موفقیت کلیدی اصلی وابسته به

باید تمامیت دانایی ژرفی که انعکاس دهندهی وضعیت

مفهوم شهر دانایی را در شش گروه اساسی دسته بندی

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

نموده است .این گروهبندی و همچنین عوامل موفقیت

برآمـده از دیدگاههای فعاالنی اســـت که مســـئولیت
Change Agents
Global Practices

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

بسیار مهم است که شهروندان با فناوریهای نوین

راهبردی ،مجموعـهای از اهـداف ویژه و مجموعهای از

آشـنا بوده و به آنها دسـترسـی داشـته باشـند .اصو ًال

اقدامات و عملکردها و سنجشها را شامل میگردد.

زیرســاخت فناوری اطالعات و ارتباطات ) (ICTشــهر

 مالی

باید در سطح باالیی باشد.

پیش از پیـاده ســـازی هر طرح راهبردی ،اعتبار
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 فناوری

 اجتماعی

مالی مناسب جهت پروژههای پیشاهنگ بایستی تکمین

ســطح باالی آموزش و اســتانداردهای زندگی ،در

شــود .شــهر میتواند از طریق کنشهای بازاریابی ،در

ترکیـب بـا فرهنـگ به اشـــتراک گذاری دانایی نقش

جذب سرمایهگذاری بیرونی موفق گردد.

چشـــمگیری دارد؛ زیرا این عـامـل ،اجـازهی پذیرش

تصـــویر  : ۳عوامل موفقیت
وابسته به مفهوم شهر دانایی

گســـتردهی مفهوم جــدیــد و تغییرات مورد لزوم در

چشـمگیری هستند که باید به صورت ژرف مورد تحلیل

شیوهی زندگی شهروندان را میدهد .همهی این موارد

قرار گیرند .در هنگامهی پیاده سازی ،بخش خصوصی و

در زمینهی مناســـبی از حقوق انســـانی و آزادی روی

سازمانهای غیر دولتی ۲نقش عمدهای بازی میکنند.

میدهند.

تعهـد به طرح راهبردی و حمایت فعال از آن (به

 زیست محیطی

محیط کسب و کار و نیازهای بازار ،دو عامل بسیار

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

1

شـــکل گیری خوشـــههای دانایی ،۲عامل مهم دیگری

تبعیض و محروم سازی اجتماعی و پدیدهی جایگزینی

است که در راه توسعهی شهر به یک شهر دانایی کمک

افراد طبقهی متوسط و برخوردار به جای افراد نیازمند،

میرســاند .یک چارچوب سنجیده از خوشههای دانایی

در زمــان بــاز نوآفرینی و بــازســـازی ،۱از موارد مهمی

میتواند بنگاهها را در بخش صـــنعت گرد هم آورده و

هســتند که به عنوان عوامل شــکســت در راه توسعهی

توانمند ســازد و خوشــههای مورد لزوم برای یک شــهر

شهر دانایی نام برده شده اند(.)۱

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

نهادی“۴

بنگــاههــا ،توان رقــابتی آنهــا را نیز افزایش میدهــد؛

برای توصـــیف مراکز شـــهری مــاننــد پیتزبورگ کــه

خوشـــههـا را در ردیف و پیوند با پیشرانهای بیرونی

نتوا نستند به صورت موفقیت آمیز به سوی شهر دانایی

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

جهش نمایند ،استفاده کرده است .این شهر پروژههای

میدهــد؛ کــارایی خوشـــههــا در برابر بهترین عملکرد

عمده ای برای تبدیل صــنایع سنگین به صنایع پاک را

محــک زده و از شـــکســـتهــا میآموزد؛ در نهــایــت

در منـاطق اطراف خود انجـام داد و بر روی فرودگاه و

خوشــه های کارآمد را در اندرون ســیستمهای با ارزش

ورزشگاههای فرامدرن ،سرمایه گذاریهای مهمی انجام

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

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

عوامل شکست در مسیر تبدیل به شهر دانایی

آورد ولی متکســفانه اقتصــاد آن برای چندین ســال به

عوامل کلیدی شـکست در گذر به شهر دانایی (به

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

دلیـل نبود تجربیات کافی و جوان بودن مفهوم شـــهر

از این منطقه میل میکند .حتی جدیتر آن که جمعیت

دانـایی) هنوز به خوبی در ســـطح ادبیات جهانی مورد

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

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

یافته نیز به مراکز دیگر تغییر مکان دادهاند.
1

Knowledge Clusters
Gentrification
3
Institutional Sclerosis
2

بر اساس نظر ریچارد فلوریدا ،پیتزبورگ الزم دارد

 مـاهیت مصـــنوعی تغییرات ،به آن گونه که مرکز

که توجه ویژهای به خواستهای کارگران دانایی از خود

توجه به سـوی صــنعت توریسم بوده و نه مسیر به

نشان دهد .مدیران شهر ،همهی گامهایی که از دیدگاه

سـوی شـهر دانایی؛ یکپارچه سازی مصنوعی میان

ســـنتی موفقیت آمیز نمود میکردند را برداشـــتهاند؛

ساکنین و کارگران دانایی محور

گرچه این گامها ســـودمند هســـتند ولی چندان مؤثر

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

نیستند.
شـــهرهای دیگر نیز تالشهای قابل مالحظهای را

فضـاها به گونهای میان افرادی به اشتراک گذاشته

انجــام دادنــد ولی اغلــب مــاننــد شـــهر بــالتیمور ،در

شــده اســت که بر روی تحقیق و توســعه

مسـیرهای اشتباهی افتادند .این شهر هدف و توسعهی

یکسـان یا کار روی راهبردهای همسان نمیباشند؛

خود را بر بنیان توریسـم گذاشـت و یک صنعت پویا را

گزینش بخشهــای ویژه ،بــدون در نظر گرفتن

در اطراف یک نهاد پزشکی بینالمللی به نام بیمارستان

ماهیت فزایندهی میان رشتهای گسترههای دانایی

جان هاپکینز ،توسعه داد .این راهبرد تا حدی موفقیت

و عدم توجه به نقش گفتمانهای میان رشتهای.

آمیز بود و موجب باز توســعهی منطقهی بندر شــد .اما

 توجه فزاینده به زیرســـاختهای گذشـــته؛ مانند

اقتصــاد شــهر با وجود اینکه شــغل فراوان خلق نموده

)(R&D

ورزشگاهها

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

 توجه کم بر روی شـــدت و کیفیت جریان دانایی؛

چرخشــی۲

ارزش کم بـه نهـادهایی همچون بیمارســـتانهای

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

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

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

1
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پیشرانهای شهر دانایی

تاریخی و یا محصــول تداخالت سیاسی و یا ترکیبی از

در این بخش از نوشتار به پیشرانهایی که جهت

هر دو است؟

”منطقهی شـــهر دانایی“ ۲یا ایدئوپولی

۱

پیشـــنهاد

هر چنــد کــه بــه عوامــل موفقیــت جهــت خلق

شدهاند میپردازیم .بیشک در دل تمام این پیشرانها،

شـــهرهای دانایی نظر افکندیم ولی این عوامل بســـیار

مفاهیمی نهفته اســت که برخاســته از عوامل موفقیت

عــمومی بوده و تحلیــل فراتری را بــه منظور درک

جهت بنیان شــهرهای دانایی نیز میباشــند .نگرش در

پیشرانهـای مهمی کـه جهـت افزایش شـــدت و بار

این پیشرانها ،این پرسش را به ذهن بازتاب میدهند

دانایی در شــهری که به ســوی اقتصــادی ســرشــار از

که آیا خلق یک شـــهر دانایی ،ماحصـــل یک حادثهی

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

Knwolege City-Regions
Ideopolis

1
2

بازنگری در سطح مطبوعات جهانی ،مدل دادهها ،چهار

فنـاوری دارد و یا حتی نیاز به فضـــای بزرگ جهت

مطــالعــهی موردی جهــانی و ده مورد مطــالعــه در

رشــد خود دارد ،قالب پارکهای کســب و کار برون

انگلســـتـان ،پژوهشـــگران به  ۳پیشران جهت خلق

شهری مناسبت دارد .در هر صورت نباید این نکته را

شهری سرشار از دانایی ،نائل آمدهاند (:)۲۰

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

 /2خلق شهر دانایی فیزیکی

آسـایشـی و تفریحی ،موجب شـبکه سازی گردیده و

خلق شـهر دانایی تا یک شـهر پسا صنعتی ،نیاز

شـــبکه ســـ ازی نیز موتور محرکهی نوآوری قلمداد

به تغییرات فیزیکی دارد .پاکســازی ســاختمانهای

میشــود  .از این رو ،چیدمان فیزیکی شــهری جهت

شـهر ،سرمایه گذاری بر روی زیرساختها ،بازآفرینی

فراهم آوردن وســـایل آســـایش شـــهری و حرفهای

فضـــاهــای موجود و نیز خلق فضـــاهــای جــدیــد،

بنگاه های دانایی محور ،یک اولویت است.

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

 /1شننناسننایی نقاط قوت و ضننعف ش نهر و

چشم شهروندان  ،سرمایه گذاران و کسبه چنین نمود

پرداختن به آنها

نمایند که شـــهر در آغاز به ســـوی شـــکوفایی گام

بسیاری از شهرهای موفق دنیا در گسترهی کسب

برداشــته اســت  .البته جهت توســعه ،در تغییر فضای

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

فیزیکی شـهر و فراهم آوردن وســایل آسایش باید به

موجود خود گـذاشـــتـهانـد؛ مـاننـد کمبریج بـا تاریخ

گونهای عمل شـود که موجب جذب کسب و کارهای

بیهمتــای خود کــه نمیتوان آن را در جــای دیگری

دانایی محور و کارگران دانایی گردیده و گســـترهی

یافت و یا تولید نمود .داشــتن دانشــگاه با قدمت چند

نیـازهـای آن هـا را پاســـخ دهد .برای مثال ،چنانچه

قرن ،همچون مغنـاطیســـی برای جذب افراد نخبه در

کسب و کار دانایی محور و یا یک بنگاه دانایی محور

ســـطح بین المللی نقش ایفـا میکند .از این رو یافت

نیـاز بـه نزدیکی بـه دانشـــگاه و یا پارکهای علم و

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

اشاره شد ،گاهی این گرانیگاه میتواند قدرت آکادمیک

شـناسایی نقاط قوت و ضعف یک شهر این امکان

شـهر (مانند کمبریج و بوسـتون که دارای دانشگاههای

را بـه آن میدهـد کـه بر روی نقـاط قوت خود برنامه

تحقیقـات محور مـانند  MITو هاروارد هســـتند) و یا

ریزی راهبردی انجام داده و از نقاط ضـــعف به ســـوی

نقاط قدرت تاریخی شـهر (تولیدات پیشرفتهی صنعتی

تکامل به سـوی یک شهر دانایی بپرهیزد .همانگونه که

برای شهری همچون شفلید) باشد.

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

توسعهی شهر دانایی
محور ،پیش برده شده
توسط محصول

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

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

تئوری رشد شهری،
کارآفرینی شهری،
ایدوپولی

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

)(Product-driven

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

دانایی

شهری

دانشگاه

ideopolis

 /9تنوع در تخصص گرایی

ویژه باید بر اساس داشتهها ،کسب و کار و دانشگاههای

تنوع در تخصــص گرایی  ،واژهای اســت که برای

خود باشــد .مانند شهر بریستول که میل شهر به سوی

توصـــیف شـــهری با توانمندی در بخشهای گوناگون

هوافضـــا به دلیل اســـتقرار بازار کار با تخصـــصها و

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

مهارتهای مربوطه و بنگاههای وابســـته با ارتباطات و

خوشـههای تخصـصی ویژه و مهم به کار برده میشود.

شبکههای گسترده در منطقهی شهری توأم بوده است.

تنوع در تخصــص گرایی را میتوان به عنوان پیشران

نکته ای دیگر که به همین موضوع پیوستگی دارد

به سوی شکوفایی دانایی محور شهر قلمداد نمود.

آن اســـت که تنوع در تخصـــص گرایی به معنای آن

وجود این در تخصــصها موجب میشود که شهر

نیســت که یک شــهر با پایهها و زیرساختهای ناتوان،

دانـایی بتواند ”راهبرد مدیریت خطر“ خود را به خوبی

سـودای دسـتیابی تخصـصی به بخش پر شدت دانایی

مدیریت نموده و از پیامدهای ناخواســتهی برخاسته از

(مانند نانوفناوری) را در ســـر بپروراند؛ بلکه بایســـتی

رکود اقتصـــادی در یـک بخش ویژه ،گریز نمـاید .این

بیشـــترکوشـــش نمـاید تا از این فناوریهای مد روز

موضـــوع را نبــایــد از ذهن دور داشـــت کــه تنوع در

اســـتفاده کرده و امکان توســـعهی بخشهای دیگر را

تخصـص گرایی و داشتن آمیزهای از صنایع گوناگون را

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

نباید به عنوان مانعی جهت دستیابی تخصصی شهر در

نوآورانــه این گونــه فکر کنــد کــه چگونـه از فنــاوری

یک حوزه و گســتره ی صــنعتی دارای اولویت محسوب

اطالعـات و ارتبـاطـات جهـت حمـایـت دیگر بخشها

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

اســتفاده نماید .در هر صــورت ایجاد تعادل میان ایجاد

خطر در شـهر دانایی به معنای آن نیست که شهر الزم

پایهی اقتصــادی متنوع کافی جهت ”مدیریت خطر“ و

اســت که هر چیزی را برای همهی صــنایع انجام دهد؛

نیز فراهم آوردن زمینههای کافی تخصص جهت جذب

زیرا شـــهرهـای موفق دانایی ،آنهایی بودهاند که یک

کـارگران دانایی و کســـب و کارهای دانایی محور ،هر

تخصص گرایی متمایز کننده و مناسب را پی گرفتهاند.

چند که بسـیار دشـوار بوده اما از ویژگیهای شهرهای

باز تککید میشود که میل شهر دانایی به تخصصی

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

 /5سازمانهای با مهارت دانایی برتر

برمیدارنــد .از این رو ،هر چنــد وجود تعــداد بــاالی

وجود تعداد باالی ســازمانهای با مهارت دانایی

سازمان های با کسب و کار دانایی محور در شهر مهم

برتر از پیشرانهــای کلیــدی برای افزایش شـــدت

و اجتناب ناپذیر اســت اما وجود شــغلهای با ارزش

دانایی در شــهر اســت .ســازمانهای با مهارت دانایی

باال ۲که مردم محلی در ســازمانهای با شــدت باالی

برتر ،ســازمان هایی هســتند که با مشــاغل با کیفیت

دانایی مهارت های خود را عرضه میدارند نیز اهمیت

برتر و نیروی کار بســیار ماهر به ســوی بهرهوری گام

دارد.
High Value

1

 /5آموزش پر طراوت و چنااک در پیونند با

اهداف مشـــترکی را در زمینهی توســـعهی پیوندهای

جامعه و اقتصاد

مســـتحکم میــان پژوهش و کســـب و کــار و افزایش

جهت افزایش شدت و بار دانایی در شهر ،بایستی

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

بر روی مهــارت مردم محلی از طریق ســـازمــانــدهی

همچنین دانشـــگـاهها ،امکان آموزش مادامالعمر را بر

مــدارس خوب و آموزش عــالی چــاالک ،اقــدام نمود.

همهی شــهروندان مهیا نموده و به بخش خصــوصــی و

همـهی شـــهرهای موفق ،دانشـــگاههایی با معروفیت

بخش نیروهای داوطلب برای زدودن چهرهی محرومیت

جهانی داشتهاند که پیوستگی نزدیکی را با کسب و کار

و بیکاری ،در انتقال دانش تالش مینمایند.

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

از این رو ،دانشـــگـاهی که تنها برجســـتگیهای

البته یاد این نکته نیز مهم اســت که تنها داشــتن یک

پژوهشــی خود را در ســطح بینالمللی و رقابت با دیگر

بخش آموزش عالی قوی نمیتواند موجب رشد شهر به

دانشـگاهها میجوید و رویدادهای شهر پیرامون خود را

سـوی دانایی شـود و بایسـتی شرایطی دیگر نیز در دو

نادیده میگیرد ،نمیتواند در رشد شهر به سوی دانایی

بخش عرضه و تقاضا حاکم باشد.

و ایجاد فضـــای ســـودمند متقابل مؤثر باشـــد .در هر

در بخش عرضــه ،شــهرهایی که در هدایت شدت

صــورت ،شــهرهای دانایی موفق آنهایی هســتند که

دانــایی از طریق بخش آموزش عــالی موفق بودهانــد،

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

آنهـایی بودهانـد کـه بخش آموزش آنهـا بـا جـامعه و

ســـیـاســـتمداران محلی در نقطهی آغاز حرکت خود

اقتصــاد محلی پیوند نزدیکی داشــتهاند .این به معنای

چیدمان کرده و اهداف مشــترکی را با دانشــگاه تدوین

وجود یک مشارکت است که هر دو سو ،سودمندیهای

کردهاند.

خود را خوشــه چینی میکنند .برای مثال ،دانشــگاهها

تکمین اعتبارات ویژه از ســوی مرکز ،جهت ارتباط

معموالً افزایش جــایگــاه ســـطح بینالمللی خود را در

دانشــگاه با شــهر ،یک راهکار ارزشــمند میباشــد .به

پژوهش و تحقیق میجویند و شــهرها نیز به این درک

صورت ویژه در بخشی دیگر از این نوشتار ،به پیوستگی

دســت یافتهاند .در همین زمان ،شــهرها و دانشــگاهها،

دانشگاه و شهر میپردازیم.
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 /6ارائهی نقش متمایز کنندگی شهر دانایی

تســـهیالت تفریحی و فرهنگی متنوع ،ســـرمایه گذاری

عرضـــهی یـک چیز متمایز کننده برای ” کارگران

کرده و کــار و زنــدگی میکننــد ،از پیشرانهــای مهم

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

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

بوده (مــاننــد بهبودی

فیزیکی مرکز شـــهر) یا لم

ناپذیر باشـــد

(مـاننـد داشـــتن معروفیت به عنوان مکانی
خوب برای کســـب و کار) .البته این حقیقت
الزم است که بیان شود که پافشاری بیاندازه
بـه نقطـهی متمـایز کنندهی شـــهر (جهت

38

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

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

کنندگی شهر ،بدون تالش ،بدون ریشهدار نمودن آن در

فراوانی شغل در جغرافیا و شهرهای گوناگون برای این

فعالیتهای کســـب و کار و مشـــاغل دانایی محور و نیز

کارگران وجود داشته باشد ،آنگاه نقطهی متمایز کننده

بدون تالش در جذب کارگران دانایی و ســـرمایه گذاری

شـــهر بـه عنوان عامل مهم جلوه نموده و میتواند اثر

دانایی محور ،دچار چالش خواهد شد.

چشمگیری در گزینش نهایی فرد از خود نشان دهد.

در مقایســه با کارگران دیگر ،کارگران دانایی توان

عدم توجه به نقطهی متمایز کنندگی شهر (مانند

جابهجایی جغرافیایی بیشـــتری را دارند .در نتیجه ،هر

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

چند همانطور که گفته شد ،نقش متمایز کنندگی شهر

میتواند در جذب کارآفرینان ،ســرمایهگذاران ،کارگران

بـه عنوان عـامل ردیف اول انتخاب مکان کار برای این

و شــهروندان دانایی محور ،صــدمات جبران ناپذیری را

کـارگران محســـوب نمیگردد ولی در زمانی که تعداد

بیافریند.

تصویر  : ۲۳پنج عامل موفقیت که شهرهای دانایی برجسته را متمایز میکند.
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 /7سنناماندهی پیوندها و ارتباطات نیرومند

میدهد که در کوتاه ترین زمان نه تنها به مکان کار خود

در درون و برون منطقهی شهری

دسـترسـی داشـته باشند بلکه بتوانند ایدههای خود را با

پیـشران بـحرانی دیگر در توفیق اقتصــــادی و

همکاران دانشـگاهی خود در شهر یا کشوری دیگر تبادل

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

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

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

کنند .دسترسی آسان منطقهی شهری دانایی به فرودگاه

موفق با سـطح شدت باالی دانایی مانند کمبریج که از

بینالمللی ،میتوانــد بــه عنوان موتور محرکــهی رشـــد

رهبری در ســطح کسب و کار و دانشگاه سودمند شده

منطقهی شــهری دانایی عمل نموده و آن را به شــبکهی

اســـت ،هم اکنون توأمان با نتایج موفقیت اقتصـــادی

پیچیـده اقتصـــاد بین المللی پیونـد دهد .از این رو این

خود ،با پدیدههایی مانند تراکم و فشار بر روی خدمات

حقیقت را نباید فراموش نمود که سرمایه گذاری بر روی

شـــهری روبــهرو بوده و رهبری در بخش عمومی ۲را

شبکهی حمل و نقل از پایههای اقتصاد پایدار است.

میجویــد .از ســـوی دیگر ،بخش عمومی نیرومنــد در

چنانچه در چارچوب توسعهی شهر دانایی ،گزارهی

شـــفیلـد کـه تالش مینماید تا شـــهر را بعد از رکود

”مــنــطــقــهی شـــهــری دانــایی“ را بپــذیریم ،آنگــاه

اقتصــادی در صــنایع مرکزی بر پای خود نگهدارد ،نیاز

ســیاســتگذاری ســیســتم حمل و نقل باید به گونهای

فزاینـدهای را بـه رهبری بیشـــتری در کســـب و کار

طراحی شــود که دســترســی آســان این منطقه را به

جســتجو میکند .با وجود هم زمان با نیاز به ســطوح

فرودگاهی با ظرفیت کافی و نیز زیرساخت ریلی مناسب

متنوع در رهبری ،رهبری بــه دالیــل زیر نیز اهمیــت

فراهم آورد .بنابراین ،هماهنگیهای مدیریتی (در ســطح

دارد:

ســیاســت ملی) الزم اســت تا از رقابت میان منطقهای و

 موجب خلق یک چشم انداز روشن از شهر گردیده

هدر رفتن سرمایهها و منابع پیشگیری نمود.

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

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

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

مشارکتها ،مورد حمایت قرار گرفته باشد

دســـت اندرکاران محلی ،پیکرهی جامعهی محلی،

نقش رهبری ،بســـتگی به موفقیت اقتصـــادی و

کســب و کار و دانشــگاه در حلقهای از شــبکههای

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

نیرومندی که هدفی آشـــکار را جســـتجو کرده و
Public Sector

1

11

ایدههای خود را به اشتراک میگذراند.

کافی و قدرت مناســب جهت اثر گذاری بر ســرنوشت

 شـفافیت و روشـنی در عرصهی کسب و کار ( که

شــهر اســت .چنانچه قدرت متمرکز در مرکز باشــد و

در کجا تصــمیمها گرفته میشــود و چه کســانی

حکومــت محلی تنهــا یــک کــارگزار مــدیریتی بوده و

آنها را به عرصـــهی عمل میکشـــانند) بهبودی

نقشـی در تصـمیم گیری ها و ســیاست محلی نداشته

میبخشد.

باشد ،احتمال آن که استانداردهای حکومتی پیشرفت

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

تصویر  : ۲۶توسعهی منطقهای شایسته محور بر اساس شایستگی

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

جامعهی نخبگان شــهر و نیز از دستهای زبده از افراد

پرداختن به این مقیاس فضایی مناسب ،امکان آن که

متعهد و با اســـتعداد که حتی فاقد میزهای مدیریتی

رهبری بتواند پتانسیلهای خود را برای افزایش شدت

رسمی هستند استفاده ببرد.

دانایی شهر به کار گیرد ،نامحمتل است.

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

13

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

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

Appropriate Spatial Scale

1

11

 /3سرمایه گذاری در سطح جامعه

بلکـه پیونـد راهبردهای اقتصـــادی ،راهبردهای جامعه

بی عـدالتی در ســـطح جامعه موجب فروپاشـــی

شــناســی و اجتماعی و ســرمایه گذاری بر روی خدمات

همبســـتگی اجتمـاعی و افزایش جرم و جنایت و افت

عمومی نیز میبــاشـــد .از این رو ،محرومیــت زدایی از

شاخصهای سالمت میگردد .توسعهی شهری میتواند

چهرهی شـــهر و ارائـهی خـدمـات رفـاهی و اجتمــاعی

با قطبی شـدن شهر و جامعه توأم گردد و تاکنون هیچ

مناسب مانند مدارس خوب که تکیه بر مهارت جامعهی

مـدل توســـعـهی شـــهری نبوده اســـت که بتواند از

محلی دارد ،ارائـهی خـدمـات ســـالمـت و مراقبتهای

چالشهای رو در روی قطبی شدن جامعه گریز نماید.

بهداشـتی مناسـب و ارتباطات سامان یافته حمل و نقل

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

محلی ،در توانمندی همهی جامعه جهت مشـــارکت در

معنای انتقال بخشــی از قدرت به جامعهی محلی اســت

سودمندیهای یک شهر پرشدت دانایی ،حیاتی هستند.

فصل سوم

رهیافت روششناسانهی پیشنهادی
برای توسعهی شهر دانایی

16

مفهوم شــهر دانایی ،به صــورت ویژه ،یک برتری

ضــروری اســت که شــهر ،تودهی بحرانی از صــنایع با

برای هر شــهر اســت .هر چند هم اکنون بســیاری از

شــدت و فشــردگی باالی دانایی را در اختیار داشــته

شــهرها هســتند که خود را شــهر دانایی میانگارند ،اما

باشد.

بسـیاری دیگر از شهرها هستند که طرحهای راهبردی

ب /وجود شایستگیهای برجسته در صنایع

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

گوناگون

برای پاسخ دهی به شرایط فضای تغییرات پرشتاب

یک شــهر دانایی بایســتی حداقل در بیش از یک

اقتصــاد کنونی ،بسیار حیاتی است که سیاستگذاران از

صنعت با شدت باالی دانایی ،شایستگی محوری داشته

آنچه که در رشد شهرهای  ۲۰سال آینده مؤثرند ،ادراک

باشد.

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

پ /کارگران دانایی

اقتصــا ِد در گذر ،تدوین راهبرد روشن و رهبری نیرومند

برای گام نهادن در مســیر شــهر دانایی ،شــهر

و توانایی چنگ اندازی به فرصـــتها و چالشهای رو در

بایســتی  ۱۰درصــد از نیروی کار خود را در ســطح

رو ،برای شهرها بسیار حیاتی است (.)۲۳

چهارم داشـته باشـد و  ۲۱درصد از مشاغل آن شامل

برای گـام نهادن در گذار تبدیل به شـــهر دانایی،

مدیران ارشــد باشــد که این به معنای آن اســت که

موارد زیر را میبایست مد نظر قرار داد:

چنانچه شـــهر نتواند کارگران دانایی خود را از بیرون

الف /سطوح شدت و بار دانایی

تـکمین کنـد ،ســـرمـایـه گذاری بر آموزش محلی را

برای ورود به مفهوم دروازهی شــهر دانایی ،بســیار

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

گونهی کارگران دانایی

 کیفیت محیط دانشگاهی
 تسهیالت تفریحی
 محیط زیست لذت بخش

دانشمندان ،مهندسان و متخصصین خالق

 دسترس پذیری

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

دانشجویان (کارگران دانایی نهفته)

 دانشگاههای معتبر
 محیطهای شیوهی زندگی
 اقامت ارزان

ت /دانشگاه چااک

هوایی و بزرگراهی ،از ضـــروریات رشـــد شـــهر دانایی

شـــهرهـای دانـایی موفق نیازمند به حداقل یک

قلمداد میگردد (.)۲۰

دانشگاه میباشند.
ج /اتصال و پیوند

برای نیل به چنین زیرســـاختها و پیش نیازهایی،
2

وجود پیونــدهــای  ICTخوب و شـــبکــهی ریلی،

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

1

شهری ۲جهت توسعهی شهری دانایی محور شهرها ()۲۱

کوســتاس ارگازاکی  ۴و همکاران وی با تحلیل و

نظر انداخته و گروهی دیگر توسعهی ناحیهی دانایی ،۱در

نگرش در رهیافتهای شــش شــهر بارسلونا ،استکهلم،

هنگامههای گوناگون را پیشنهاد کردهاند (.)۲۶

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

Knowledge Precinct
Knowledge Region
3
Kostas Ergazakis
2

پیشاهنگ ۲روشنی را جهت گذار به شهر دانایی تدارک

به صـورت یکسان شرکت داده میشوند ،بنیان گذاشته

دیده بودند ،یک رهیافت جامع و یکپارچهای را طراحی

میشود.

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

11

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

چارچوب و عناصــر این رهیافت روش شــناســانه جهت

پیش از هر تالش برای یــک رهیــافــت راهبردی،

توسـعهی شـهر دانایی ارائه شـود .در هر صورت چنین

کمیتهی شهر دانایی بایستی به بررسی وضعیت موجود

مینماید که این رهیافت میتواند ابزار سودمندی برای

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

هر شهری که سودای توسعه به سوی شهر دانایی را در

بایســتی بر این بنیان شــکل گیرد که هر شــهر دانایی

سر میپروراند ،قلمداد شود.

دارای ویژگیها و برجستگیهایی است مانند:

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

تمام ارگانهای دانایی شــهر به دانایی ،به شــیوهای

توسعهی شهر دانایی

سیستمی ،کارآمد و مؤثر

در این رهیافت پیشـــنهادی ،پنج هنگامه ۱وجود

 توانایی ،زایش ،جذب و نگهداشـــت شـــهروندان با

دارد .نخستین اولویت ،ساماندهی کمیتهی شهر دانایی

مهــارت برتر و کــارگران دانــایی در دامنــههــای

است که مسئولیت مشاوره و هماهنگی تمام اقدامات را

گوناگون

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

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

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

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

 وجود فضــای مناسب برای تولید و انتشار ایدههای
نوین و نوآور

کمیتهی شـــهر دانایی به شـــیوهای مناســـب به

 تعـالی در پژوهش کـه ســـکویی را برای کـاالها و

بررسـی و شـناسـایی ضعفهای شهر در رابطه به

خـدمات وابســـته به دانایی نوآورانه و نوین فراهم

توانایی کنونی آن برای کسب ویژگیهای توصیف

میآورد.

شده برای شهر دانایی میپردازد.

 فراهم بودن دسترسی ارزان به اطالعات پیشرفته و

12

 )2شناسایی ضعفهای کنونی

 )1شناسایی نقاط قوت کنونی شهر

فناوریهای ارتباطی ) (ICTSجهت تمام شهروندان

کمیتهی شــهر دانایی به بررســی و شــناســایی

و غیره.

داراییهای با ارزش و منحصـــر به فرد شـــهر که

شــناســایی وضــعیت کنونی شــهر؛ شــامل دو گام
عمده است:

تصویر  : ۱۰مدل شهر دانایی

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

نقطه ی تمایز شهر از دیگر شهرهای در حال رشد

پرسشنامههای تحت وب را انتشار داده و شیوههای نوین

دانایی قرار گیرند ،میپردازد .نقاط قوت و ضـــعف

و متنوعی را جهت بح و تبادل نظر فراهم میآورد.

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

هنگامهی دوم :تعریف راهبرد

(تاریخ ،جغرافیا ،شــیوهی اندیشــهی ویژه و غیره)

شــناخت فراهم آمده در هنگامهی نخست ،جهت

بستگی داشته باشد.

تعریف و طراحی راهبردی که به دســت میآید ،بســیار

شــیوههای گوناگونی میتوانند برای این ارزیابیها

مهم اســت .این راهبرد شامل راستاهای راهبردی ۱زیر

سـودمند باشـند .کمیتهی دانایی شهر میتواند از مدل

میباشد:

موجود ،مانند مدل اسکاندیا ۲که تصویر متوازن و جامع

 راسـتای راهبردی اول :ارتقاء مفهوم شهر دانایی و

از ســـرمـایهی عقلی و مالی فراهم میآورد و یا از یک

یا بهبودی پیوستهی آشکاری مفهوم

مجموعه شـاخصهایی که برای ارزیابی وضعیت کنونی

در موارد ضــعف در ســطح آشــکار شــدن مفهوم،

و موفقیت اقدامات طراحی شــدهاند ،اســتفاده بنماید.

دورنمـا و چشـــم اندازهای موفقیت چندان خوشـــایند

(این بستگی مستقیم به هنگامهی پنجم روش شناسی

نمیآیند .همگان در شــهر میبایســت ادراک مناسبی از

دارد).

شـهر دانایی و سـودمندیهای شهر دانایی داشته باشند.

عـامـل بینهایت مهم در هنگامهی اول ،شـــیوهای

آنها میبایست انتقال ۴به اقتصاد دانایی را درک نموده و

است که شهروندان و دیگر فعاالن ،وضعیت شهر خود را

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

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

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

کمیتهی شــهر دانایی ،مصــاحبهها و نشــســتهایی را با

حامیان در تبدیل شهر به یک شهر دانایی تالش خواهند

نمـاینـدگـان و فعـاالن گونـاگون ســـازماندهی کرده و

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

Skandia
Strategic Direction
3
Shift
2
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بهبودی پیوستهی آشکاری این مفهوم در سطح مدیریت

آنجا که هدف نهایی ،تالش کلی جهت توســعهی یک

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

شــهر دانایی اســت ،در تعریف میتوان گفت که این

ســـامـاندهی کرد .کارهایی که این ارگان میتواند انجام

تالش در راســـتـای تقویـت پیوســـتهی فرایندهای

دهد شـــامل ســـاماندهی گروههای اطالعاتی ،طراحی و

مدیریت دانایی است .از این رو ،میتوان خرده گرفت

پخش بروشــورها ،چاپ اطالعات در رســانههای عمومی،

کـه بنـابراین نیـازی بـه تـدوین راســـتای راهبردی

نشـسـتهای بح و تبادل نظر و ارتقاء وابسته به وب و

جداگانه ای نیست .با این وجود چندین فعالیت وجود

غیره باشـــند .این ارگان همچنین میتواند شـــهر را به

دارد که به صورت مستقیم با این هدف بستگی دارند

عنوان یک جایگاه توریسم دانایی ارتقاء دهد.

(مانند خلق قوهی متحرکهی نوآوری شـــهری ،خلق

 راســـتــای راهبردی دوم :حمــایــت و یــا بهبودی

شــبکه های رســمی و غیر رســمی جهت به اشــتراک

فرایندهای مدیریت دانایی در شهر

گـذاری دانایی ،معرفی فرایندهای مدیریت دانایی در

فراینـدهـای مدیریت دانایی که در شـــهر روی

بخش عمومی  ،فراهم آوردن مشـــوقهــایی برای بــه

میدهنـد (مـاننـد خلق دانـایی ،ذخیره ســـازی ،به

اشـــتراک گــذاری دانــایی ،تقویــت شـــبکــههــای

اشتراک گذاری و کاربرد و بررسی دانایی) میبایست

کتـابخـانـه هـای عمومی ،حمایت از جوامع عملگرا و

مورد حمـایـت و توســـعه قرار گیرند .در حقیقت ،از

غیره) .کمیتهی شـــهر دانایی باید به روشـــنی ،انواع

تصویر  : ۱۲فعالیتهای دانایی

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

مـدلهـایهای گوناگون را میتوان به هم پیوند داد:

علمی ،فنـاورانه ،راهبردی و غیره) راکه باید مدیریت

مرکز تبــادل و مــدیریــت اطالعــات و دانــایی جهــت

شـــود ،تعریف نماید و تبادل ،انتقال و حتی تجارت

گردآوری و به اشـــتراک گذاری اطالعات گوناگون و

دانـایی را هماهنگ نماید .اولویت مهم دیگر ،افزایش

منابع دانایی؛ سی ستم اطالعات و دانایی عمومی برای

ظرفیت دانایی شـــهروندان جهت تبدیل بارش بهمن

ارائه ی خدمات عمومی مانند ناوبری راه ،۲هواشناسی

اطالعات ،به دانایی سودمند است.

لحظــهای ،خریــد شـــبکــهای ۱و اطالعــت پیرامون

 راســتای راهبردی ســوم :بهبودی در زیرســاخت

فعالیت های فرهنگی ،ســـیســـتم امنیت اطالعات و

فناوری اطالعات ) (ICTشــهر و سطح دانش ICT

دانـایی جهت اطالعات واحدهای نظامی .همهی افراد

شهروندان

و ســـازمانها ،در همهی رده های پلکان اقتصـــادی

یک شـــهر دانایی بر پایه ی کیفیت و ســـاختار

بایســتی دســترســی با قیمت ارزان به این خدمات

اطالعات و شــبکهی ارتباطات دور آن بنیان گذاشــته

داشته باشند.

میشـــود .فنـاوری کابلی (که اجزاء فیبر نوری را با

افزون بر این ،شهر باید سیاست آموزش مناسب و

ظرفیــت بســـیــار بــاال برای انتقــال دادههــا در هم

برنـامـههـای کمکی کـه دانش و مهـارت  ICTهمهی

میآمیزد) اســاس زیرســاختی مناســب برای چنین

شــهروندان را افزایش میدهد تعریف نماید .این عوامل

شــبکهی پیشــرفتهای اســت .زیرســاخت فناورانه و

در خلق تـار و پود توانمنـدی دانایی (مانند ســـکوی

شبکه ای شهر مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه نیاز

فناوری که شــبکه بندی و بر هم کنشهای ،اجتماعی

باشـــد ،میبایســـت یک تحلیل جامع از فعالیتها و

مردم ،فرهنــگ و ایــدههــایی کــه شـــبکــه ســــازی

ســـرمایه گذاریهای مورد لزوم انجام گیرد .طراحی

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

اطالعات شـهری و سـیسـتم دانایی بسیار مهم است.

را تسهیل مینماید) اثر میگذارند.
1

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

 راســتای راهبردی چهارم :دلگرمی از مشــارکت و

افزوده بیافریند .برای مثال ،یک پورتال شــهری جذاب

درگیر نمودن یکسان همهی شهروندان

میتوانـد چنین خـدمات با ارزش افزوده ۴را ارائه دهد.

هر شـــهرونـدی به شـــکل ایده آل دارای حقوق

این ســـایـت میتوانـد به شـــیوهای یکپارچه نیازها و

جامعهی دانایی زیر است:

انتظارات شـــهروندان را در جســـتجوهای آنها جهت

 حقوق دسترس پذیری

یـافـت اطالعات و میل آنها جهت آمیختن در جوامع

 حقوق اطالعاتی

گوناگون ،پاسخگو باشد.

 حقوق آموزش و تربیت
 حقوق مشارکت

جذبه و خالقیت یک شـــهر دانایی درکیفیت وب
سایت آن منعک

است که میتواند دارای ویژگیهایی

این حقوق از طریق دســترســی به خدمات پهنای

مانند یک پورتال واحد به جای چندین ســـایت جهت

باند گســترده ،۲دســترســی به اطالعات عمومی شفاف،

خدمات شهری و شهرداری ،جذبهی دیداری و مدرن و

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

ارائهی خدمات دولت الکترونیک ۳مؤثر را داشـته باشد.

مناسب به منظور سودمندی کارآمد از خدمات و دانایی

تنها از طریق مشــارکت و درگیری مســاوی ،اســتعداد

قابل دسترس و مدیریت عمومی شفاف در تمام سطوح

خالق تمام بازیگران بهینه گردیده و ســرمایهی انسانی

تصــمیم گیری ،تکمین میگردند؛ هر چند که اطمینان

ناشکفتهی آنها مهار میگردد.

از حقوق جامعهی دانایی ،این را تضمین نمینمایند که

 راســـتــای راهبردی پنجم :حمــایــت از پژوهش،

شــهروندان به صــورت فعال در توســعهی شــهر دانایی

نوآوری در کسب و کار و کارآفرینی

مشـارکت نمایند .در هر صورت ،مشارکت آنان بایستی

مجموعهای از کنشها ،اقدامات و پروژهها بایستی

در زندگی روزانهی آنها به شیوههای گوناگونی ،ارزش

طراحی شـــود تـا پژوهش مورد حمـایت قرار گرفته و
1

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

کارآیی اقتصـادی شــهر در بخشهای وابسته به دانایی

افزایش در کمــک رســـانیهــای در مراحــل آغــازین

بهبودی یــافتــه و کیفیــت فراینــدهــای دانــایی افزوده

محصـــوالت بـا فناوری برتر ۲و خدمات دانایی ،فراهم

گردیده و بنگاهها و مؤســســات اقتصــادی به نوآفرینی

آوردن ماهران ســطح باال جهت ارزیابی پتانســیل بازار

ترغیـب و بـه کـارآفرینی تحریـک شـــونـد .پارهای از

برای حمایت از کســـب و کارهای جدید ،درک بهتر و

راسـتاهای راهبردی ویژه (بر اسـاس کمیتهی مشورتی

بــهبودی در پژوهش و توســـعــه ) (R&Dاز بخش

شــهر دانایی مونترال در ســال  )۱۰۰۴میتواند شــامل

خصــوصــی ،تشــویق توســعه دهندگان جهت ســاخت
High Tech

1

ســاختمانهایی که به عنوان مرکز رشــد برای کسب و

بخش عمومی ،مثالهایی از راستاهای حمایتی را شامل

کـار دانـایی عمـل مینمایند و جذب مؤســـســـات و

میشوند.

بنگاههای اقتصــادی نوآور به ســوی شــهر میباشــد .از

 راسـتای راهبردی ششم :تقویت بخش عمومی در

سـوی دیگر ،بخش خصوصی بایستی مسئولیت پذیری

ارتقاء و ابقاء مفهوم

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

بـخـش عمومی نقش ویژهای را در تالش برای

نماید.

توســعهی شــهر دانایی بر دوش میکشد .از این منظر،

پیوند مدیریت دانایی در فعالیتهای کسب و کار،

یـک اولویـت بنیـادی ،تعریف اقـدامات و فعالیتهایی

ســرمایه گذاری بر روی ایدههای نوآورانه و همکاری در

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

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

نمــایــد .بــا این وجود ،درگیر نمودن بخش عمومی،

نمیشـــوند را فراهم آورد (مانند پژوهش در زمینهی

منحصر به به کارگیری مدیریت دانایی نخواهد بود.

بیمــاری هــای نــادر) .در نهــایــت ،بخش عمومی در

مـدیریـت دانایی میتواند نقش بیهمتایی را در

همکاری با کمیتهی شــهر دانایی ،باید قوانین اساسی

ارتقـاء و معرفی ،کاربرد و به اشـــتراک گذاری دانایی

وابســته به تولید دانایی ،کاربرد و به اشــتراک گذاری

( کـه بـه عنوان کاالی عمومی قلمداد میگردد) بازی

آن را بـه منظور یافت تعادل حقیقی میان لزوم ارتقاء

کنـد .بخش عمومی همچنین میتوانـد دانـایی که به

نوآوری و دســترســی به دانایی (حقوق مالکیتی 1در

صــورت ســنتی توســط بنگاههای خصــوصــی ارائه

برابر تساوی حقوق )2تدوین کند.
Property Rights
Equity

1
2
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تصویر  : ۱۶شهر دانایی :بنیانها

 راســتای راهبردی هفتم :تقویت شــبکه ســازی و

پیشـــرفتهی  ICTشـــهری ،تنها در زمانی امکان پذیر

همافزایی میـان همـهی فعـاالن اجتمـاعی و یا با

اســـت که هر تالش فردی ،نیروهای خود را به یکدیگر

دیگر شهرهای دانایی

پیوسـته و از طریق شــبکههای همیاری و کار مشترک

تقویت شـبکه سازی رسمی و غیر رسمی و نیز بر

پیوند بیابد.

هم کنشها و هم کوشــیها میان ارگانهای وابسته به

از این رو ،امکـان شـــتاب در فرایندهای مدیریت

دانایی ،نه تنها همگان را در درک گســـتردهتر زمینهی

دانــایی و یــادگیری فراهم میگردد .افزون بر این ،بر

مورد تالش یــاری میرســـانــد بلکــه در خلق ،ذخیره

اســاس تعریف ،یک شــهر دانایی یک مفهوم جدا افتاده

ســـازی ،به اشـــتراک گذاری ،کاربرد و ارزیابی دانایی،

نیست.

فزونی ایجاد میکند .فرصــتهای برآمده از زیرســاخت

گوهر مفهوم ،در همکاری با دیگر شهرها ،مناطق و

ملـتهـا نهفته اســـت .در نتیجه ،پیوندهای اســـتوار و
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 راســتای راهبردی هشــتم :افزایش در دســترس

مشــــارکــتهــا (در عــرصــــهی کســــب و کــار،

بودن و سطح مهارت نیروی انسانی

اجتماعی  -فرهنگی و علمی) با دیگر شـــهرهای دانایی

یک شــهر دانایی بر اســاس در دســترس پذیری و

ضـروری میباشد .این مشارکتها امکان تبادل دانایی و

سـطح مهارت ســرمایهی انسانی آن شکل میگیرد .در

نیز دیدگاهها ،تجربیات و نیز درسهای آزموده شـــده را

حقیقـت ،شـــهر دانایی بر پایهی افرادی که ظرفیتها

در پیوســـت با تالشهای آنها در مســـیر توســـعهی

خالقیـت ،توانایی حل مســـئله پیچیده و رهبری را از

شهرهای دانایی ایجاد میکند .پیمانهای میان شهرهای

خود نشـان میدهند ،اساس مییابد .این چنین افرادی

دانایی مانند پروژهی پیشـــاهنگ ”رصـــدگاه شـــهرهای

نه تنها در بخشهایی که به صورت مستقیم پیوستگی

دانایی“ 1با هدف افزایش ظرفیت نوآوری و کارایی باالی

دارند یافت میشــوند (مانند فناوری اطالعات) بلکه در

شـــهر ،با خلق یک جامعهی فعال از شـــهرها و مناطق

گســـترههـایی همچون هنر و طراحی و غیره نیز دیده

دانایی که از یکدیگر میآموزند ،شکل گرفتهاند.

میشوند.

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

)Knowledge Cities Observatory (Entovation Group Alliance, 2004

1

مجموعـهای از مطـالعـات ،بـه ســـودمندیهای

توسـعهی شــهر دانایی اســت .شــهر بایســتی به همهی

نزدیکی فیزیکی کارگران دانایی اشــاره کردهاند؛ زیرا

مردمــان بــا پ

زمینــههــای گونــاگون ،فرهنــگ و

این نزدیکی فیزیکی تولیـد جوی میکنـد که موجب

انـدیشـــههـای متنوع خوشـــامد گفته و آنها را در راه

فزونی در تولید و انتشار ایدهها میشود .در نتیجه در

توسـعهی شهر دانایی سهیم کند .مردم بایستی شهر را

آغاز ،هدف باید تقویت ســطح مهارت نیروی انســانی

همچون مکـانی جذاب و تحریک کننده برای زندگی و

موجود و هــدف دوم ،جــذب نیروی کــار مهــاجر بــا

کار احساس کنند.

شایستگی های سطح باال باشد .راستاهای راهبردهای

چنین محیطی میتواند در توانمندسازی ،تقویت،

ویژه میتوان د شــامل ارج نهادن بر داراییهای دانایی

درگیر نمودن جامعه و سـاخت شبکههای اجتماعی که

و شــبکهی کارگزارانی باشــد که شــهر هم اکنون دارا

برای نیل به موفقیت مفهوم شـــهر دانایی حقیقتاً مهم

است ،سرمایه گذاری پیوسته بر روی توسعهی نیروی

هستند ،کمک نماید.

انســانی ،امتداد آموزش تا ســطح دانشــگاهی ،تقویت

مشــارکت سطح باال در زیست شهری ،یک ح

نهادهای با ســطح کیفیت باال جهت آموزش و تربیت

زنــده بودن ،جــذب کننــدگی ،زیســــت پــذیری و

کــارگران دانــایی ،فراهم آوردن محیط پرجــذبــه کــه

دموکراســی را میآفریند .شــرایط فیزیکی ،محیطی را

موجب جذب و نگهداشــت کارگران دانایی میشــوند،

جهت مشــارکت پذیری در عرصــهی حیات عمومی و

آفرینش پروژههای پیشـــاهنگ ”خوشـــامدگویی“ و

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

”در هم آمیزی و یکپـارچه ســـازی ۲برای مهاجرین

پیوست کردن و بیان اندیشههای مردم فراهم میآورد.

شایسته“.

چنین جوی ،نقش مهمی در باروری متقاطع ایدهها و

 راســتای راهبردی نهم :افزایش فراگیری و ویژگی

فزونی پرشتاب جریان دانایی بازی میکند .راستاهای

بینالمللی و چند قومی شهر

راهبردی ویژه شــامل توســعه و ارتقاء شــهر به عنوان

همبســـتگی اجتمـاعی ،عـامل حقیقتاً مهمی در

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

1
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فرهنــگهــا ،پــذیرش تنوع فرهنگی ،افزایش و ارتقــاء

ویژه ســازگاری یافته و اولویت هر اقدام تداخلیای را

زیســت پذیری شــهر و گزینههای شــیوهی زندگی،

معین میســـازد .برای مثــال ،زیرســـاخــت  ICTو

همراه با مسکن با کیفیت باال ،تشویق به مشارکت در

شـبکههای هر شـهر ویژه ای (راستای راهبردی سوم)

فعـالیـت هـای فرهنگی ،ارتقاء یک جامعهی شـــهری

ممکن اســـت هم اکنون به میزان رضـــایت بخشـــی

درگیر ،فعال و ســـالم ،خلق محیطی که شـــهروندان

توســعه یافته باشـند؛ بنابراین تالش اندکی مورد نیاز

احســـاس امنیـت و آســـایش کنند ،فراهم آوردن و

بوده و اولویت کمتری می بایســـت برای برآوردن این

نگهداشت پارک های با کیفیت و فضاهای عمومی غیر

هدف راهبردی ،پیگیری شــود .در این منظر ،تعریف

رســـمی ،افزایش کیفیت و تنوع ورزش ،ســـرگرمی و

راهبردی ،بستگی به ویژگی های شهری و فرصتهای

رویدادهای تفریحی شهری ،میباشند.

ویژهای دارد؛ مانند این که هم اکنون تصــمیم گیری

در اینجا این را باید گفت که هدف ما اشــاره به

شــده اســت که شــهر در آیندهای نزدیک میزبان یک

راستاهای راهبردی عمومی در یک شهر در حال گذر

ر ویـداد فراگیری همچون برگزاری بازیهای المپیک

به یک شــهر دانایی اســت .نتایج شــناخت نخســتین

باشد.

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

تصویر  : ۱4داراییهای یک شهر دانایی

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

 )۲افزایش بار و شـــدت دانایی؛ بر اســـاس گزارش

فناورانه ،نهادی و سازمانی منجر میشود.

کمیتهی مشــورتی شــهر دانایی مونترال ۲شــدت

 oآهنــگ درهمآمیزی و کــاربرد انواع جــدیــد

دانایی در یک شــهر توســط ســه جزء مهم تعیین

دانایی؛ این موضــوع به ظرفیت و توانایی شهر

میگردد:

که پیوسته از انواع دانایی جدید و عملکردهای

 oدرجهی تولید دانایی؛ دانایی توسط دانشگاهها،

نوین ســـودمند شـــود ،توجه نشـــان داده و

مرکز پژوهشـــی ،بخش کســــب و کــار و

بســـتگی به فهم انواع دانایی جدید و توانایی

آفرینندگان (مانند هنرمندان) تولید میشــود.

یکپارچه ســازی آنها در فعالیتهای ســازمانی

یـک جریـان نیرومنـد دانـایی به نوآوریهای

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

 oچشـــم انـداز چرخش دانایی؛ میزان پخش و

□ دموکراتیک نمودن فرایندهای مدیریت دانایی

انتشــار و به اشــتراک گذاری دانایی به عنوان

و یا مشـــارکت گســـتردهی شـــهروندان در

عـامـل تعیین کنندهی دیگری برای شـــدت

فرایندهای مدیریت دانایی

دانایی در یک شهر دانایی قلمداد میگردد.

پخش و انتشـــار و به اشـــتراک گذاری دانایی

هر راســـتـای راهبردی ،در بهبودی یـک یا چند

همهی شــهروندان ،فراهم آوردن دســترســی

عامل یاد شده در باال و در نتیجه افزایش شدت دانایی

غیرگران بـه تســـهیالت اطالعاتی و روزآمد و

شهر ،مشارکت مینماید:

پیوســـته ،تضـــمین حقوق آموزش و جامعهی

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

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

الکترونیــک و فرصــــتهــایی جهــت بهبود

دیجیتالی“

حکمرانی ،فراهم آوردن محیطی معنادار ،درک

یـک هدف بنیادی راهبرد پیشـــنهادی ،خلق

پـذیر و یـادگیرنـده و غیره .تمام اینها (که از

محیط مســـاعد برای  ICTهای نوین و ارتقاء

راســـتاهای راهبردی پیشـــنهادی انجام پذیر

سیاستهای آموزشی است که سواد و مهارت

هسـتند) تضـمین کنندهی مشارکت یکسان و

 ICTشهروندان را افزایش میدهند .همچنین

گســـتردهی تمـام شـــهرنـدان در فرایندهای

بر دســترســی ارزان و یکپارچه به فناوریها و

مدیریت دانایی محور شهر دانایی میباشند.

برنامههای کمک کننده نیز پافشاری میشود.

□ تقویت محیط کسب و کار

با این شیوه” ،شکاف دیجیتالی“ جای خود را

راسـتای راهبردی پنجم ،اختصاص منحصرانه

به ”فراگیری دیجیتالی“ داده و سودمندیهای

به حمایت از نوآوری در عرصهی کسب و کار

جریان فناوری درتک تک اعضاء جامعه هویدا

و کارآفرینی دارد .راســـتاهای راهبردی دیگر

میگردند.

نیز بــه خلق محیطی کــه منجربــه نوآوری،

□ توسـعهی شـهر ی پایدار بیشتر .هدف نهایی

توسعهی نیروی کار با شایستگی باال ،تولید و

شـــهر دانایی ،توســـعه یافتگی به شـــیوهی

به اشــتراک گذاری دانایی جدید و غیره دارد،

دانایی ،ایجاد عدالت در عرصــهی اقتصــاد و

میپردازند .تمام این عوامل در ارتقاء محیطی

پــاســـخگویی اجتمــاعی اســـت .کــاریلو،۲

که شـــرکتها در آن عملکرد خود را نشـــان

پـدیـداری شـــهرهای دانایی را یک نقطهی

دادهاند شرکت نموده و ابزارهای الزم را جهت

عطف در تکامل انســان ،بر اساس نشانههای

بقـاء در زمینـهی یک اقتصـــاد دانایی محور

ناپیوستگی مدلهای توسعه ای کنونی نامید.
Carrilo
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او همچنین بقاء در زمین را در خطر دانست؛

 ســاختار سیاسی دولت محلی ممکن است نیاز به

مگر آن که چنین ناپیوســتگیهایی به پایان

تغییر داشـــتــه بــاشـــد .برای مثــال ،پــارهای از

رســـنـد .انجـام چهار هدف راهبردی که به

مسئولیتها و قدرت ممکن است به کمیتهی شهر

آنها پرداختیم میتواند در توسعهی شهر و

دانایی انتقال یابد.

دســتیابی به اقتصــادی عادالنه و جامعهای

 این خطر وجود دارد که بعضــی از افراد از ظرفیت

پـاســـخگو و در نتیجه بیشـــتر پایدار مؤثر

مدیریت دانایی شـهر برای نفوذ سـیاسی نامشروع

باشند.

یا تجاوز به حریم خصــوصــی شــهروندان استفاده

هنگامهی سننوم :آفرینش یک طرح عملیاتی

ببرند .بنابراین ،تقویت نهادها و مقررات وابسته به

جامع

مـدیریـت دانایی مورد نیاز اســـت .طرح عملیاتی

این هنگامه ،به آفرینش یک طرح عملیاتی جامع،

شامل پروژه های ویژه جهت پیاده سازی (رهیافت

جهت درک راستاهای راهبردی تعریف شده ،اختصاص

جهـت یـافته بر اســـاس پروژه) و نیز توســـعهی

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

فراینـدهای ویژه (رهیافت جهت یافته بر اســـاس

مسئول آمادگی و اجرای این طرح عملیاتی ۲میباشند.

فرایند) میباشـــد .هر پروژه یا تداخل به صـــورت

یکی از وظایف ،تعریف تغییرات نهادی و ســیاسی الزم

عالمانه گزیده شده ،طراحی و آماده میشود.

است؛ مانند:

این طرحهـا بـایـد در هنگـام طراحی بـه گونهای

 محیط قانون گذاری باید برای انواع تداخالت مورد

باشــند که امکان به اشــتراک گذاری پیوســتهی دانایی

لزوم مناسـب باشـد؛ چنانچه نباشد کمیتهی شهر

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

دانـایی ،حکومت محلی و ملی باید تغییرات مورد

یــادگیری ممکن اســــت در پیرامون این پروژههــا و

نیــاز در قوانین و قــانونگــذاری را تعریف و ارتقــاء

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

دهند.

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

1

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

تصویر  : ۴۲الیههایی یک شهر دانایی

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

عوامل شکست احتمالی شامل:


ناتوانی در نگهداشــت نیروی انســانی با شایستگی

کمیتهی شهر دانایی بایستی عوامل احتمالی و خطراتی

باال ،برآورد چشــم داشــتهای شهروندان و فراهم

که مشکالتی را در پیاده سازی طرح عملیاتی به وجود

آوردن محیط پرکشش برای زندگی

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

 ناتوانی در جذب کارگران دانایی

رسیده است که بسیاری از شهرها نمیتوانند به دایرهی

 یکپارچه سـازی و درهم آمیزی مصنوعی ساکنین

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

و کارگران دانایی
 تــککیــد نــاچیز بر کیفیــت و شــــدت دانــایی و

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

هنگامهی چهارم :پیاده سازی

مفهوم برای شـــهرونـدان عادی پدیدار میگردد.

هر ذینفعی تعهد به مشـــارکت در پیاده ســـازی

بنابراین ،تالش چشــمگیری باید برای پدیداری و

عملیـات ،اقـدامات ،پروژههای تعریف شـــده توســـط

عمومی یافتن عملیات و فعالیتهایی که در دست

کمیتهی شــهر دانایی ،ارگانها و ذینفعهای مشارکت

اجرا است ،صورت بپذیرد.

کننــده ،دولــت محلی و دیگر ارگــانهــا و شـــرکــت

 اطمینـان از جریـان ســـودمنـدیها برای همهی

کنندههای خصــوصــی و عمومی را دارد .کمیتهی شهر

شـــهروندان؛ ســـودمندیهایی که آغاز به پدیدار

دانایی و دولت محلی مسئولیت برای:

شـــدن میکننـد میبـایســـت بـه ســـوی تمام

 هماهنگی کلی پیاده سازی و حمایت از ارگانهای

ذینفعهای احتمالی ،جریان داشته باشند.

گوناگون یا ذینفعها ،در برابر هر مورد یا مشکلی

هنگامهی پنجم :اندازهگیری /ارزیابی

که ممکن اســت برخیزد .بنابراین یک ســاز وکار

بسیار ضروری است که پیشرفت کار را اندازهگیری

پایش روزانه برای همهی پارامترها مورد نیاز است.

نموده و کارایی شــهر به عنوان یک شــهر دانایی ،مورد

 برقراری ارتبـاطـات ،ســـامـانـدهی شـــبکـهها و

ارزیابی قرار گیرد .کمیتهی شــهر دانایی ،مجموعهای از

مشــارکتها بین ذینفعهای کلیدی .این شــبکه

شـــاخصهـا را در آغـاز تالش (هنگامهی اول) تعیین

ســازی بســیار ضــروری اســت .زیرا بســیاری از

مینماید.

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

نمونههایی از این شاخصها شامل:

 برای راستای راهبردی اول

ارتباطات خوب و همگرایی و همافزایی در آفرینش

تعـداد رویـدادها و گردهماییهای اطالعاتی برای

شرایط مورد نیاز ،برای موفقیت مؤثر هستند.

ارتقاء مفهوم ســاماندهی؛ تعداد شهروندانی که در

 همکاری با ارگانی که مســئول ارتقاء مفهوم شــهر

این رویـدادهـا مشـــارکـت کردند؛ درصـــدی از

شــهروندان که از پروژهی پیشــاهنگ شــهر دانایی

بـازدیدکنندگان از وب ســـایت شـــهری؛ نرخ به

آگاه بودند؛ تعداد تاالر گفتمانهای وابسته به وب،

کارگیری دولت الکترونیکی و خدمات دانایی ارائه

تعداد شبکههای رادیو تلویزیون وابسته به پروژهی

شده از طریق وب سایت.

پیشــاهنگ؛ تعداد آگهیهای بازرگانی وابســته به

 برای راستای راهبردی پنجم

آن در عرصهی رسانههای عمومی.
 برای راستای راهبردی دوم

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

تعـداد پروژههـای وابســـتـه به روندهای مدیریت

تعـداد فناوریهای برتر و کســـب و کارهای آغاز

دانایی؛ تعداد کتابخانههای شهر؛ تعداد پورتالهای

یابنده با دانایی برتر؛ نرخ بیکاری؛ تعداد کســب و

وب شهری

کارها و کارمندان در هر بخش؛ درصــد ســاکنین

 برای راستای راهبردی سوم

محلی اسـتخدام شده در کسب و کار شهر؛ میزان

هزینهی ارتباطات با پهنای باند گســـترده؛ تعداد

حق ثبـت اختراع۴؛ تعداد مقاالت چاپ شـــده در

ارتباطات با پهنای گســـترده در مقابل تعداد کلی

مجالت علمی.

ارتباطات اینترنتی؛ نســـبت اتصـــال به اینترنت،

 برای راستای راهبردی ششم

کسـب و کار ،مسـکن و مدارس؛ درصد شهروندان

تعـداد ســـازمـانهای عمومی که معرفی شـــده و

با سواد رایانهای.

تکنیـکهـای مـدیریـت دانـایی را در رهیافتهای

 برای راستای راهبردی چهارم

مربوطه به کار میبرند؛ تعداد پروژههای پیشــاهنگ

تعداد شــهروندان درگیر در کمیتهی شهر دانایی؛

جهت تعریف مقررات وابســته به تولید ،کاربرد و به

تعـداد زمـانهـایی کـه کمیتهی شـــهر دانایی با

اشـــتراک گـذاری دانـایی؛ میزان رضـــایت مندی

جـامعـهی شـــهرونـدان مشـــورت نموده؛ تعداد

شهروندان از خدمات عمومی
1

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

محور KBUD

شاخص ترکیبی

گروهبندی شاخص

مجموعه شاخصها

شاخصها

توسعهی شهری دانایی محور

توسعهی اقتصادی

بنیانهای اقتصاد کالن

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

بنیانهای اقتصاد دانایی محور

اقتصاد نوآوری
پژوهش و توسعه
ثبت اختراع
منبع کارگر دانایی

توسعهی اجتماعی  -فرهنگی

سرمایههای انسانی و اجتماعی

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

تنوع فرهنگی
تحمل شهری
وابستگی اقتصادی  -اجتماعی
سطح بیکاری

توسعهی شهری  -زیست محیطی

توسعهی شهری پایدار

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

کیفیت زندگی و مکان

کیفیت زندگی
هزینهی زندگی
امکان خانه دار شدن
ایمنی فردی

توسعهی نهادی

حکومت و طراحی

کارآمدی حکومت
دولت الکترونیکی
طراحی راهبردی
نشان تجاری شهری

رهبری و حمایت

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

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

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

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

شــهر کار میکنند؛ میانگین مبلغ هزینه شــده از

مشــارکت شهروندان؛ درجهی مشارکت مهاجران؛

درآمــد خــانوار جهــت فعــالیــتهــای تفریحی و

توانـایی برگزاری رویـدادهـا؛ تفکیـک رویدادها بر

ســرگرمی؛ تعداد بازدید کننده و توریست و درک

اســـاس فرهنگ افراد؛ نســـبت هنرمندانی که در

آنها از شهر؛ درآمد شهر از توریسم

به جز چنین ارزیابی کمی ،یک ارزیابی کیفی نیز

آنان منحصر شود بلکه درگیر شدن فعال آنها در

مورد نیاز اســت .ارگانهای ارزیابی بایســتی گماشــته

تصمیم سازی و پیاده سازی فعالیتها بسیار مهم

شوند .آنها وظیفه ی پیگیری نزدیک اقدامات ،عملیات

است .به همین دلیل ،آنها به صورت اعضاء یکسان

و پروژههای گوناگون در حال پیادهسازی را دارند .نتایج

در کمیتهی شـــهر دانایی مشـــارکت مینمایند.

ســاالنهی هر طرح عملیاتی در پایان هر سال بر اساس

روشهای گوناگونی را برای اهداف گفته شــده در

گزارشهـای ارگانهای ارزیابی کننده و شـــاخصهای

بــاال مــیتوان ب ـه کــار برد .مــاننــد رأی دهی

پیشرفت ،مورد بررسی قرار میگیرند.

الکترونیکی ،۱رأی گیری و پرســشــنامههای تحت

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

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

منظرهای افقی

2

شــرط عمدهی دیگر برای موفقیت ،بیان رهبری و

همانگونه که در تصـــویر  ۲۳نمایش داده شـــده

تعهد ســیاسی و اجتماعی آشکار است .شهروندان

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

انتظــار دارنــد کــه گســـترهی مــدیریــت رهبری،

هنگامه از روش شناسی ،نقش ایفا مینمایند:

خواســت و میل شهر به عنوان یک شهر دانایی را

 )۲مشارکت آزاد همهی شهروندان و ذینفعها

ارتقاء داده و از آن دفاع نموده و به ســطوح باالتر

امکان ندارد که توســعهی یک شــهر دانایی بدون

حکومت و تصمیم گیران برساند .این سطح آشکار

مشـــارکت آزاد و مســـاوی تمام شـــهروندان و

رهبری ،به صــورت پیوسته با دولت محلی شهر و

ذینفعها در هر هنگامه از توســـعه فراهم شـــود.

رهبران بخش خصوصی فراهم میگردد.

مشـــارکت آنها نباید به بیان دیدگاهها و نیازهای

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

1
2

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

در هر هنگامه ناکامل رها شود زیرا
مــوجــب ایجــاد دشـــواریهــای

بیشتر فرایندهای حلقهی مدیریت دانایی (خلق ،ذخیره

چشمگیری در هنگام اجرای برنامه میشود .برای نمونه

ســـازی ،به اشـــتراک گذاری ،ارزیابی و کاربرد دانایی)

در هنگامهی اول ،دانایی آشـــکار و بیشـــتر نهان (که

روی میدهنـد .برای نمونـه ،در هنگـامهی اول ،دانایی

پیرامون وضــعیت کنونی شــهر خلق شده است) اگر به

نهان و آشـکار پیرامون شهر مورد ارزیابی قرار گرفته و

صــورت مناســب کد گذاری و ذخیره نگردد ،امکان به

جهت تولید دانایی جدید پیرامون وضعیت آن به عنوان

اشتراک گذاری در میان ذینفعها جهت کاربرد مؤثر و

شـهر دانایی ،مورد استفاده قرار میگیرد .در هنگامهی

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

76

حاصل کند (.)۲۴

پیوســته ذخیره و به اشــتراک گذاشــته نشــود ،آنگاه

بدین منظور ،نگرش عالمانه بر آخرین توســـعهها

ارزیابی نتایج مشــکل ســاز خواهد شــد .در نتیجه ،یک

در گسـتره ی مدیریت دانش ضروری است .این نگرش،

هدف اولیهی کمیتهی شـــهر دانایی آن اســـت که از

چارچوب ،روش شـــناســـی و ابزارهایی را برای فزونی

تکمیل حلقهی مدیریت دانایی در هر هنگامه ،اطمینان

مناسب فرایندهای مدیریت دانش فراهم میآورد.

فصل چهارم

دانشگاهها و شهرهای دانایی

78

در ســـالهـای اخیر ،دانشـــگـاهها به عنوان یک

نگریسـته میشـوند .دانشــگاهها به عنوان فعاالن اصلی

زیرساخت کلیدی دانایی (به دلیل توانایی آنها به عنوان

فراینـد تولید دانایی محســـوب میگردند و از آنجا که

سکوی تولید ،تجاری سازی و انتقال دانایی) در حمایت

بخش دانایی ۱در تمام مدلهای درون زاد رشـــد جای

از شهرهای دانایی ،قلمداد شدهاند .در زمانی ،دانشگاهها

دارد ،میتوان بخش دانایی را به صورت انباشتی از تمام

را همچون برجهای عاج ۲توصــیف میکردند که تنها به

دانشـگاهها در عرصه ی اقتصاد توصیف نمود .از این رو،

آموزش و پژوهش آکـادمیـک ســـنتی میپرداختند و

دانشـــگاهها در جامعهی پیچیدهی ما که اندیشـــههای

تعهـدی را نســـبـت به فضـــای پیرامون عرصـــههای

نوین خلق و خرد موجود را به چالش میکشـــد ،نقش

اقتصـــادی  -اجتماعی که در آن زیســـت میکردند،

محوری دارند (.)۲۷

احســـاس نمینمودند .اما با پدیداری اقتصـــاد دانایی

بر اسـاس مطالعات هنری و پنچ ،۴شهرهای موفق

محور ،هم اکنون دانشــگاهها به صــورت پیشرفتهای به

با رشــد خوشــههای دانایی نهفته در جوامع دانایی که

عنوان پیشرانهـای نیرومنـد دانـایی ،تغییر در دانش،

عمدتاً از سـوی دانشگاهها مورد حمایت قرار میگیرند،

فناوری و دیگر گسترههای خالقانه و از همه مهمتر ،به

پیوند دارند (.)۲4

عنوان گذرگاهی برای توســعهی شــهری دانایی محور،

در حقیقت در ســراسر دنیا ،بسیاری از دانشگاهها
1

Ivory Towers
Knowledge Sector
3
Henry and Pinch
2
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تصـویر  : ۴۳تغییر در اشتغال کلی در طی سالهای ۲۳۳۱-۱۰۰۱؛ تعداد  ۲۱شغل در صنایع دانایی محور به ازای هر شغل در دیگر صنایع
به وجود آمده است.

در تـدوین چشـــم انداز ،راهبرد و برنامههای عملیاتی

به عنوان یک شهر دانایی ،تالش مینماید.

شـهرهای خود (جهت تبدیل شدن به شهرهای دانایی

دانشگاهها افزون بر نقش تدوین برنامهی راهبردی

محور شــکوفا ) به صــورت مســتقیم درکنش و تکاپو

توسـعهی شــهری ،مسئولیت پرورش کارگران دانایی و

هستند.

تولیـد مجموعـهی مهـارتهـا و دانـایی جدید و نیز به

برای مثال ،دفتر ســرمایهی دانایی در ملبورن ۲که

عنوان مرکز رشد صنایع ،محصوالت و خدمات نوین در

توســط هشــت دانشــگاه ملبورنی بنیان گذاشــته شــده

دوران اقتصـــاد دانـایی محور را بــه عهـده دارنــد .این

اسـت ،با شورای شهر ،بخش دولتی ،آکادمیک و بخش

ظرفیت مرکز رشـدی ،دانشگاهها را به بازیگران کلیدی

کســـب و کار ،در ارتقاء جایگاه محلی و جهانی ملبورن

در فرایند توســـعهی شـــهری دانایی محور و تغذیهی
The office of knowledge capital in Melbourne

1

شـــهرهـای دانایی مبدل نموده
است (.)۲۷
به زبان دیگر ،هم آهنگ با
تغییر در تفکر تولیــد دانــایی و
ســـیـاســـت نوآوری ،مکموریت
دانشـــگـاههـا در پیوســـتگی با
جغرافیای زیســت آنها نیز تغییر
نموده اســت .به صورت سنتی و
نیز پســــامــدرن ،چهــار مــدل
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پیرامون پیوســتگی دانشــگاه با
محیط پیرامونی و زیســت آنها
میتوان متصـــور شـــد .ما با دو
مــدل اول در طول دهــههــای

تصویر  : ۴۱توسعهی پردی های دانشگاهی هلندی در چهار هنگامه

گذشــته آشــنایی داشتهایم ولی
مدلهای سوم و چهارم از مدلهای نوپدید است که در

محیط زیسـت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی خود برای

دوران اقتصاد دانایی محور با آنها رو در رو میشویم.

بهینه نمودن پتانســیل نوآورانه و منتقدانه نگه میدارد
و انتقال دانایی در این مدل یک ســو بوده و از ســوی

مدل اول :دیدگاه وسواس گرایانه

دانشگاه به سوی ذینفعها در جریان است و دانشگاهها

این مدل در تی دانشــگاه همبولتی 1برجســتگی

بـا دید جهانی به امر آموزش و پژوهش میپردازند .این

داشت .در این مدل ،دانشگاه یک فاصلهی بحرانی را از

منظر دانشـــگاهها (برج عاج) ،از ســـوی بســـیاری از
The Humboldtian University

1

منتقدین به چالش کشــیده شــده اســت؛ ولی گذشــت

پژوهشهای غیر قابل انتظار و پرخطر باشـــد که نتایج

زمان نیز نشان خواهد داد که این مدل نگرش دانشگاه

آن از لحاظ اثر بر منطقه و دیگر توســعههای بیرونی را

به محیط پیرامون ،در خود ســودمندیهای پایداری را

نمیتوان پیش بینی نمود .در این مــدل ،دانشـــگــاه

برای جامعه در دراز مدت به ارمغان خواهد آورد.

پذیرای یک ارتباط تحریک آمیز دو سویه و حمایتی با
دیگر فعاالن منطقه در یک هدف مشترک جهت بهینه
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مدل دوم :دیدگاه اجتماعی

نمودن شرایط برای چنین فعالیتهای خالقانه و فراهم

در این مدل ،دانشـــگاه تالش مینماید تا در یک

آوردن یک محیط پرآفرینش اسـت .اعضــاء دانشگاه در

گفتمان با فعاالن منطقهای هماهنگ شـــود تا نیازها و

این مدل ،در جســتجوی گفتمان زنده با دیگر شــرکاء

پاسـخ به آنها را جویا شــود .نقش عمومی دانشگاه در

بیرونی میبـاشـــنـد تـا جرقه و منظرهای تازهی مورد

این مدل ،توانایی آن در دسترسی گستردهتر به دانایی

عالقهی خود و دیگر گســـترهها ،اجازهی ظهور یافته و

و ســـودمندیهای آن در طیف گســـتردهتری از افراد

پتانســـیل خالقانه به صـــورت کامل امکان خودنمایی

جامعه اســت .از این رو ،دانشگاه اولین نهادی است که

بیاید.

در راه شــناسایی و تعریف توسعه و چالشهای آینده و
ارائـهی راه حـلهای مســـائل و مشـــکالت پیچیدهی

مدل چهارم :دیدگاه میانه روانه

جامعه ،گام برمیدارد.

بر اســـاس این مدل ،دانشـــگاه همچون نهادهای
دیگر نیز یک نهاد دانایی محور است که از پایه ،از دیگر

مدل سوم :دیدگاه خالقانه

کسـب و کارهای دانایی محور متفاوت نیست؛ هر چند

در مدل سوم ،به دانشگاه به عنوان نهادی که باید

که احتماالً تعداد بیشــتر و گســترهای وســیعتر از افراد

ضرورتاً به بهینه سازی و پرورش پتانسیل خالق افراد و

خبره را در اختیار دارد .در این مدل ،دانشگاه پیوستگی

گروهها بپردازد ،نگریســته میشــود .این بهینه ســازی

بـا محیط زیســـت خود را به صـــورت تبادل دانایی و

ممکن است اغلب شامل ارائهی منابع ،زمان و فضا برای

کارگران دانایی با دیگر نهادهای منطقه تعریف میکند.

در تمام این دیدگاهها ،دانشگاه به عنوان یک فعال

دانایی نیز در گفتمان قرار گیرد ( )۲۶و هر کدام از این

مرکزی و نه یک موتور کلیدی ،در توســعهی منطقهای

مـدلها میتوانند تا حدی در گفتمان تولید ،پخش ،به

نگریســته میشــود .البته باید این را یادآور شــد که هر

کارگیری دانایی و نوآوری جهت رشــد اقتصادی به کار

دانشـگاه ،بخش دانشـگاهی یا آکادمیســین دانشگاهی،

آیند.

ممکن اســـت یکی یـا ترکیبی از این مـدلهـا را برای

دانشــگاهها در ساخت شهرهای دانایی ،با حمایت

پیوســـتگی خود با محیط پیرامون برگزیند .توصـــیف

از نظامهای نوآوری منطقهای و پدیداری خوشـــههای

ســاختاری این مدلها در برگیرندهی چشــم اندازهای

موفق صــنایع دانایی نوآور و رقابت پذیر ،در برانگیختن

گوناگونی است که چگونه دانشگاه میتواند با یک شهر

رشــد اقتصــادی مشارکت مینمایند .از نظر بسیاری از
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تصویر  : ۴۶هشت ستون خوشههای صنعتی در صنایع و خدمات تولیدی دانایی محور

پژوهشـــگــران ،نــقش مهم منــابع
مـنـطـقــهای ویــژه در بــرانگیختن
توانمنــدیهــای نوآورانــه و رقــابــت
پـذیری صـــنــایع دانـایی در ارتقــاء
شهرهای دانایی ،پنهان نمانده است.
مــطــالعــات بر روی خوشــــههــا،
ســرریزهای دانایی ۲و نوآوری منطقه
ای نشــانگر آن اســت که انباشــت
81

اطالعات و دانایی و جریان ایدهها در
یـک منطقـهی جغرافیایی ،به تراکم
صنایع دانایی و فعالیتهای تحقیقی
و توســـعــهای ) ،(R&Dاز جملــه

تصویر  : ۴۷گسترههای کار کارگران دانایی در شهرهای دانایی محور

دانشگاه ها بستگی دارد .ویژگی مهم
خوشـــهها ،توانایی آنها در خلق فضـــا برای یادگیری

برای توسـعهی خوشـههای دانایی مورد نیاز هستند .از

جمعی و ارتقاء اشــتراک دانایی اســت .دانشــگاه ممکن

این رو ،فراهم آوردن توسـعهی زیرسـاختهای مناسب

است با صنایع دانایی محور خوشهها ،از طریق تکمین و

تماس میان نهادهای عمومی ،دانشـــگاهها و بنگاههای

یـا حتی تبادل پژوهشـــگران با مهارت باال پیوند یابد.

دانایی محور خصوصی در یک منطقهی شهر دانایی ،به

دیگر مهـارتهـای دولتی و خصـــوصـــی نیز در کنار

عنوان بخش بسیار مهم خلق نوآوری و آفرینش شهرها،

دانشگاهها به ساخت مارپیچی سه گانه ۱میپردازند که

در ســـکویی برای رقـابـت و تبدیل به شـــهر دانایی،
Spill Overs
Triple Helix

1
2

نگریســته میشــود .در اقتصــاد دانایی محور ،فراتر از

باشند ،بستگی دارد .از آنجا که نیروی انسانی به عنوان

صـــنـایع دانایی محور ،به نخبگی و خالقیت به عنوان

ســرمایهی انسانی ،در محاسبات اقتصاد دانایی محور و

عناصــر مهم در شــکلدهی فرصــتهای اقصــادی در

توســعهی شــهری دانایی پدیدار یافته اســت ،کارگران

شهرهای دانایی محور چشم دوخته میشود .هم اکنون

دانـایی ،از مهمترین فعـاالن تولیـد دانایی درخشـــش

شـکوفایی یک شــهر به صورت عظیمی به فواید آن در

یافتهاند .کارگر دانایی ،به صـــورت تی جدید از کارگر

خلق ایدههای جدید که از دیدگاه اقتصــادی ســودمند

که از هر گونه چیرگی ماشـــین رها گردیده و به هیچ
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تصویر  : ۴4پردی

آینده
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مشترکات۲

کارگر صـــنعتی دیگری ارتباطی ندارد ،تعریف شـــده

شاهد رویش سازمان های هیبرید در سطح

است.

هسـتیم  .در سـطح مطبوعات علمی و آکادمیک ،مدل

کـارگران دانایی همچنین با مقیاسهایی همچون

مارپیچ سه گانه که بر روی دانایی ،یادگیری و نوآوری

جا گرفتن در هر کدام یک از ســه کد شغلی استاندارد

تـککید میورزد ،برای توســـعهی اقتصـــادی و رقابت

(مدیران ،متخصـــصـــان و کارگران تکنیکی) یا افراد با

پذیری در ســـطح منطقهای ،نقشـــی مرکزی را دارد.

درجهی باالی فارغ التحصیلی ،تعریف گردیدهاند (.)۲۷

دانشـــگـاههـا در این مـارپیچ بـا تولید دانایی نهان،۱

در مدلهای توســعهی اقتصــاد دانایی محور ،کارگران

مهارت ها ،فرهنگ و فراشــمولی اجتماعی ۴که از اجزاء

دانـایی نیز به عنوان موتور محرکهی اقتصـــاد دانایی و

نیرومند راهبردهای اقتصــاد منطقهای هســتند ،نقش

رشد معرفی شدهاند (۲۳و.)۱۰

مهمی بـازی میکننـد .از ســـوی دیگر ،همانگونه که

در اقتصــاد دانایی محور ،توســعهی شــهری دانایی

اشـــاره شـــد دانشـــگـاهها با جذب کارگران دانایی،

محور بر روی جذب کارگران دانایی متمرکز شـده است.

تجـاری ســـازی و جـذب ســـرمـایه گذاری ،موجب

هر چنـد برای جذب این کارگران ،کیفیت زندگی ،تنوع

کــارآفرینی و رونق کســـب و کــار در شـــهر دانــایی

شـــهری ،عـدالت اجتماعی و کیفیت مکان ،از عناصـــر

می گردند و از این رو ،روز به روز به عملکرد برجستهی

ضـــروری هســـتند ولی دانشـــگاهها نه تنها در تکمین

دانشگاه در پیوند شهر دانایی با عرصهی اقتصاد دانایی

کـارگران دانـایی بلکه در برآورد نیازمندیهای آنها در

محور جهانی ،بیشتر پی برده میشود.

شهر دانایی نیز نقشی بیهمتایی را ایفا مینمایند (.)۲۷

در طی چند سال اخیر ،مطالعات نشان دادهاند که

در دوران اقتصـــاد دانایی محور و مارپیچ ســـه

دانشــگاهها و مؤســسات آموزش عالی باید در صحنهی

گانهی دانشــگاه ،صــنعت (بخش خصــوصــی) و دولت

منطقهای و محلی بیشـــتر رخنمود یابند .در مطالعهی

(بخش عمومی) ،که دارای همپوشــانیهایی هســتند،

گســـتردهی  ،OECDبر روی نقش آموزش عــالی و
1

Interfaces
Tacit Knowledge
3
Social Inclusion
2
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تصــویر  : ۴۳داراییهای
گوناگون شــهر دانایی در
اقتصاد دانایی محور

دانشـگاه در توسـعهی منطقهای که در سپتامبر ۱۰۰۷

اهتمام ورزند ،اشاره شده است:

به چاپ رسـید ،به این اشــاره شده که هم اکنون زمان

 خلق دانـایی در منطقـه ،از طریق پژوهش و بهره

آن رســیده است که آموزش عالی در کنار تعهد ملی و

برداری از آن به وســیلهی انتقال فناوری شــامل

جهانی ،به توســـعهی نقش محلی خود نیز بپردازد .در

شــرکتهای چرخشــی ،1تکمین حقوق معنوی و

این مطالعه به ســه شــیوه که دانشــگاهها میتوانند در

نقش مشاورهای

توسـعهی منطقهای (برای مثال توســعهی شهر دانایی)

 شــکل دهی به ســرمایهی انســانی و انتقال دانایی
Spin Out Companies

1

شـــامل مکان دهی فرایند یادگیری به وســـیلهی

اقندامنات ازم برای پیونند دانشننگناه بنا

یادگیری کار محور ،اشــتغال فارغالتحصــیالن در

شهر دانایی

منطقه ،آموزش مداوم ،توســـعهی تخصـــصـــی و

پژوهشگران بنیاد کار ،بر اساس یافتههای مطالعات

فعالیتهای یادگیری مادامالعمر
 توســـعـهی اجتمــاعی و فرهنگی کــه بـه محیط،

شـــهرهای دانش جهت یافت ســـودمندیهای دوجانبه

همبســـتگی اجتماعی و توســـعهی پایدار ارتباط

(بدون بار افزودهای بر هر کدام یک از آنها) مجموعهای

داشـــتـه و میتواند شـــرایطی را خلق نماید که

از اقدامات را پیشنهاد کردهاند:

نوآوری رونق یابد.
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خود برای بهبودی در ارتبـاطـات میـان دانشـــگـاهها و

اول /بسیار حیاتی است که این گزاره درک شود که

بر اســـاس گزارش  OECDو نیز یافتههای بنیاد

دانشننگناههای گوناگون ،مأموریتهای گوناگونی دارند و

کـار ۲در پژوهشهای ایدئوپولی  ،در شـــهرهایی که

شننهرهای گوناگون نیز چشننم اندازهای گوناگونی را برای

صـنایع دانایی محور خود را رشـد میدهند ،دانشگاهها

آیندهی اقتصادی و اجتماعی خود میجویند.

بینهایت مهم هسـتند .این بدان معناست که شهرهای

بســـیاری از دانشـــگاهها ،مکموریت خود را انجام

موفق دانایی دارای نیروی کار با سطح باالیی از مهارت

پژوهشهای در کالس جهانی و اثر بر علم در عرصــهی

هسـتند که نیازهای اقتصـاد دانایی محور خود را پاسخ

جهانی ترســـیم نمودهاند .هر چند که این موضـــوع به

داده و دارای دانشــگاههایی هســتند که این ســرمایهی

معنای آن نیســت که چنین دانشــگاههایی نمیخواهند

انسانی را تولید میکنند و از این رو شهرهای دانایی در

که اثر محلی نداشـته باشند ،اما این دانشگاهها احتما ًال

مقولـهی خالقیـت و تولیـد کارگران دانایی با ســـطح

اثر متعارفی را در صــحنهی اقتصــاد محلی و منطقهای

مهارت باال ،در زمینهی اقتصــاد دانایی شــهری فعالیت

در مقایسه با دانشگاههایی که تککید محلی و منطقهای

میکنند (۱۲و.)۱۱

آشـکار و کمتر شـناخته شدهای در سطح بینالمللی را
میجویند ،از خود نشان میدهند.
The work Foundation

1

جدول  : ۱اولویتهای شهرهای دانایی و نهادهای آموزشی در اقتصاد در حال تغییر

اقتصاد
چه اثر اقتصادی را در یک
اقتصاد دانایی محور باید جویا
شد؟
رهبری
چه نقشی رهبری در دستیابی
به مکموریت کلی بازی میکند؟

مکان
به چه اثری بر ساخت محیط و
زیرساختهای شهری جهت
دستیابی به مکموریت اصلی،
امید میرود؟
مردم
امید میرود بر مردم چه اثری
گذاشته شود؟

اولویتهای شهری

اولویتهای نهادهای آموزشی

داشتن مجموعهای متنوع از صنایع پر شدت
دانایی ویژه همراه با بهرهوری باال که بر
پایهی نقاط قوت موجود ساخته شده و
مشاغل با مهارت برتر خلق مینماید.

خلق دانایی ،انتقال دانایی ،درگیری کارکنان
و ارائهی مشاغل پر کیفیت به افراد مستعد
در سطوح گوناگون ،با اثر اقتصادی سودمند
که بر بهرهوری و بازار کار شهر مؤثر است.

داشتن چشمانداز آشکار برای رشد آینده در
اقتصاد دانایی محور و ظرفیت آزادسازی آن
از طریق نهادهای گوناگون
کارکردن با افراد مستعد در بخشهای
گوناگون
جذب افراد مستعد به نقشهای رهبری

نیاز به نشان دادن نقش رهبری در مقیاس
محلی /جهانی جهت دستیابی به مکموریت
محلی و جهانی.
عمل نمودن به صورت یک نهاد لنگرگاه
مانند محلی جهت کمک به جذب و ابقاء
کارکنان مستعد و دانشجویان جهت کار در و
اطراف حوزهی دانشگاه.
حمایت از اثر محلی اقتصاد و نیز توسعهی
پژوهشهای پر کیفیت و زایشی

داشتن یک شهر جذاب که مردم را برای
داشتن یک زندگی پر کیفیت،
سفر برای کار و کسب و کار و کار کارآمد با
بهرهوری توانمند نموده و در جذب و
نگهداشت بازدید کنندگان ،ساکنین و
شرکتهای کسب و کار کمک مینماید.

گسترش پردی های دانشگاهی جهت فراهم
آوردن تسهیالت مناسب جهت دانشجویان،
کارمندان ،شرکتهای زایشی کسب و کار و
پژوهش؛ در بعضی از دانشگاهها ،فرو بردن
این پردی ها در بخشهای فرهنگی و
تجاری شهر

جذب و نگهداشت دانش آموختگان سطح
باال ،کار با  FEجهت توسعهی مهارتهای
میانی و کار با نهادهای آموزشی جهت کمک
به زدایش نابرابریها

کار با بخشهای داوطلب محلی و مردمی و به
کار گیری مهارت دانشگاهیان در حمایت از
سرمایهگذاری بر روی جامعه ،افزایش دسترسی
به آموزشها و نشان دادن اثر اقتصادی در
جاهایی که مناسبت دارد .برای مثال ،از طریق
خلق مشاغل ،چه مستقیم و چه غیر مستقیم
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بســـیـاری از شـــهرهای دانایی بر نقش محوری

انتقال دانایی و اثر بر اقتصــاد صــورت میگیرد ،بیشـتر

دانشــگاهها در موفقیت صنعت دانایی محور خود اصرار

جهت صــنایع علمی و فناورانه توســعه داده شــدهاند تا

میورزند .از ســوی دیگر ،کیفیت اقتصــاد محلی نیز بر

گســـترههای پژوهشـــی .این به معنای آن اســـت که

میزان گســترهای که دانشــگاهها ممکن اســت اثر گذار

راهبردهای محلی توسعهی اقتصادی ،آموزش محلی را

باشند ،تکثیر می گذارد .برای مثال ،چنانچه شرکتهای

بـا نگـاه به انتقال دانایی در بخشهای علم و فناوری و

محلی کمی باشــند که فرصــتهای پرکیفیتی را فراهم

نه در دیگر حوزههای تخصصی که راهبردها برای رشد

میآورنـد ،دانش آموختگـان کمتری در مکـان بـه کار

خود برگزیدهاند ،جستجو مینمایند.

گرفته خواهند شــد .شــهرهای دانایی و دانشگاهها باید

این کنش موجب میگردد که فرصـــتهای واقعی

ارتبـاطات کاری خود را به گونهای توســـعه دهند که

که دانشــگاهها و شــهرهای دانایی از آنها سود میبرند،

بـازتـابی از مـکموریـتهـا وشـــرایط متمایز
کنندهی آنها باشند.
دوم  /انتظارات در مورد اثر دانشگاهها باید
از زوایهی بسننتهی دانش و فناوری فراتر رفته و
اثرات آنهنا بر روی بخشهایی همچون خدمات
منالنی و کسنننب و کننار و صنننننایننع خال
) (creative industriesنیز در نظر گرفته شوند.

ایـدهی انتقـالی دانایی به خوبی مفهوم
سازی نشده است و ایدههای محدودی وجود
دارد که بیان میدارند که کدام یک از بخش
و یا گستره های آکادمیکی بایستی در انتقال
دانایی درگیر شوند .بیشتر اقداماتی که برای

تصویر  : ۳۰مکموریتهای نوین دانشگاه در فراتر از آموزش و پژوهش در عصر دانایی

فراموش شوند .برای مثال در ناتینگهام ،شبکهی خالقیت

درون شـــهرهـا ،مقامات محلی بایســـتی در نهادهای

ناتینگهام ،به صـــورت موفقیت آمیز طیفی از کســـب و

گونـاگون عـالی ،در مورد اولویتهای ویژهی خود تفکر

کـارهای رشـــد یابنده و آغاز یابنده را مورد حمایت قرار

کرده و هم پوشانیهای خود را یافت نمایند.

داده است .در شهرهایی مانند لیدز و منچستر ،پتانسیلی

در هر صـــورت ،بایســـتی که شـــهرهای دانایی و

برای این شــهرها وجود دارد که از کار نزدیک دانشگاه با

دانشــگاهها بر این موضــوع به آگاهی مشــترکی دســت

بخشهـای کلیـدی مانند خدمات مالی و کســـب و کار،

یابند که تغییر به ســوی اقتصــاد دانایی محور میتواند

جهت حمایت از مدیریت با کیفیت باالتر ،رهبری و عمل

فرصـــتهای اســـتثنایی و چالشهایی را برای هر دو،

گرایی ســودمند شــوند .از این رو ،بسیار حیاتی است که

فراهم آورد.

دانشــگاهها و شــهرها به فراتر از بخشهای انتقال دانایی
سنتی در یک اقتصاد دانایی محور بنگرند.

چنـانچه با شـــیوهای ابزارمند و چارچوبی معین،
بتواننـد مـکموریـتهـای بنیـادین خود را یافت نمایند،

سننوم /شننهرها و دانشگاهها ازم است که به شکل

احتمال آن وجود دارد که شــهرها و دانشــگاهها بتوانند

جزییتر بتوانند راهبردهایی که با اقتصنناد دانایی محور

به آســانی مکانهایی که اهداف مشترک نهفته دارند و

سننازگارمندی یابند ،شناسایی نمایند و بدانند که اهداف

در کجاها ندارند را شـناسـایی نمایند .در هرصورت ،در

مشترک شان در کجا نهفته است.

زمان کنونی چالشهای اقتصــادی ،شهرها ممکن است

بســـیـاری از ایدهها پیرامون اثر نهادهای آموزش

الزم داشته باشند تا نقش مهم بخش عمومی نهادهایی

عالی بر روی خلق شــغل ،پیوندهای صــنعتی ،نوآوری،

همچون دانشــگاهها را در توســعهی اقتصــادی و تدوین

اندک بوده و در عمل نیز به صورت کامل انجام نگردیده

راهبردهای آیندهی خود ،مورد ارزیابی قرار دهند.

و یا به کار برده نمیشـــوند .اغلب ،بازنگری جزئیتر از
آن که در کجاها این ارتباطات سودمند هستند ،صورت

چهارم /شهرها و دانشگاهها ازم دارند با یکدیگر به
صورت متفاوت بر روی موارد گوناگون کار کنند.

نگرفته و تنها این ارتباطات بر اســاس شناخت مبهمی

در جاهایی که اهداف و فرصتهای مشترکی برای

از آنها حاصــل آمدهاند .این به معنای آن است که در

سودمندی دو جانبه وجود دارد ،دانشگاهها و مسئولین
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تصویر  : ۳۲تغییرات اولویتهای سرمایه گذاری در کسب و کار در اقتصاد دانایی محور به گونهای که سرمایه گذاری بر داراییهای
لم ناپذیر به نسبت داراییهای لم پذیر در انگلستان (منحنی چ ) و آمریکا (منحنی راست) رو به فزونی است.
لم پذیر مانند ماشـینها و سـاختمانها و غیر لم پذیر مانند تحقیق و توسـعه ،نرم افزار ،طراحی و توسـعهی محصول جدید،
مهارتهای کارگاهی ،شایستگیهای مدیریتی و مالکیت نشان تجارتی میباشند.

محلی یا منطقهای باید بنگرید که آیا این به معنای کار

آن که مشـــاورهها و آگاه ســـازیها در مراحل اولیهی

مشـــترک بر روی یک پروژه خواهد بود و یا با یکدیگر

توســـعـهی پروژه انجام میپذیرد ،همگی میتوانند به

مشـاوره میکنند ولی کار جداگانه صورت میگیرد و یا

عنوان عوامل کلیدی یک مشارکت موفقیت آمیز ،خود

به صـورت ساده ،طرف دیگر را آگاه نموده ،اما هر دو با

را نمـایـان نمـاینـد .بـه زبان دیگر ،لزومی برای کار با

یکـدیگر کـار نمیکنند .نتایج پژوهشـــگران بنیاد کار

یکدیگر بر روی هر چیزی وجود ندارد و مهم اســت که

نشــان داده اســت که وجود شــفافیت در مورد اهداف

به جای نشـسـتهای غیر ضروری ،زمان را بر کار خود

مشــترک ،توســعهی ارتباطات و ایجاد اعتماد ســازی با

متمرکز نموده ولی طرف دیگر را از روند کار در مراحل

گذشــت زمان ،کاهش جلســات غیر ضروری و تضمین

آغـازین آگـاه نمایند .همچنین پروژههایی را که از کار

مشـترک ســود بیشـتری را به نســبت از کار به تنهایی

خود قرار دهد.

حاصـل میکنند ،شناسایی نمایند .این راهبرد میتواند

این اقـدام در زمـانی کـه اکثر شـــهرها با بیکاری

موجب شـــود که دانشـــگاهها و شـــهرها با یکدیگر به

فزاینده روبهرو شده و الزم دارند که مشکالت کوتاه مدت

صورت مؤثری کارکنند.

خود را مـدیریـت نمـایند و همزمان برنامه ریزی جهت

پنجم /دولت باید به انعطاف پذیری اعتبارات مالی و

اهداف متوســط و طوالنی مدت را در زمانی که اقتصــاد

مشنو هایی که برای کار مشترک دانشگاهها و مسئولین

آغاز به رشــد دوباره نموده و گســترههای پژوهشــی به

محلی یا به مشننارکتهای زیر منطقهای 2تخصننیص داده

عنوان یک برتری محسوب میگردند ،به انجام رسانده و

است مورد بازنگری قرار دهد.

نقش مهم خود را نشان دهند.

در حالی که سـابقهی همکاری نهادهای آموزشـی

شننشم /ازم است که رهبران دانشگاهی و شهری،

با شهر وجود دارد ،اما جریان اعتباری و مالی که بتواند

چیرگی بر موانع فرهنگی که از کار مشننترک پیشننگیری

این فعالیتها را که نقطهی اتکاء اقتصادی ندارند مورد

مینمایند را لحاظ نمایند.

حمـایـت قرار دهد ،چندان وجود خارجی ندارد .از این

یکی از بزرگترین موانع برای کار مشـــترک میان

رو ،انگیزه و مشــوق کار مشـــترک و اعتقاد به این که

دانشــگاهها و شــهرها آن اســت که جریانهای مالی و

سودمندیهای دو جانبهای آفریده میشوند ،باید وجود

اعتباری گوناگون ،مکموریتهای نهادی و نیز تفاوت در

داشــته باشــد .افزون بر این ،ممکن اســت به گونهای

زبان مورد استفاده ،موجب شود که در عمل بسیاری از

اعتبار به نهادها داده شـــده باشـــد که همچون مانعی

افرادی کـه کـار مشـــترک بر آنهـا تکیه دارد ،به این

جهت کار مشــترک خود را نشــان دهد .بدین ســان،

موضــوع برســند که برقراری ارتباطات پایدار مشــکل

دولــت زدودن این موانع را برای حمــایــتهــای کــار

است .رهبران باید کارکنان خود را از این موانع زبانی و

مشــترک دانشــگاه و شــهر دانایی ( به منظور کســب

شکاکیت در مورد این که چرا باید به شیوهی مشارکتی

سـودمندی اقتصاد محلی) میبایست در سرلوحهی کار

کار نمود تا به ســودمندیهای دو جانبه دســت یافت،
Subregional Partnerships
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رها سازند .هر چقدر بیشتر موانع فرهنگی مورد چالش

در شــهرها کار و زندگی میکنند و ”منطقهی شــهری

قرار گرفته و این موضوع که هم دانشگاهها و هم شهرها

دانایی“ فراهم خواهد آمد ،روشـنتر شود ،اجرای پروژه

از کــار مشـــترک ســـود خواهنــد برد و در نهــایــت

با موفقیت بیشتری توأم خواهد گردید (.)۱۱

سـودمندیهای اقتصـادی و اجتماعی ،برای مردمی که
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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

112

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

111

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
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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

111

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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تصـویر  : ۱۴بیش از  ۱۰درصـد از جمعیت جهان هم اکنون در کالن شـهرها و مناطق شـهری زندگی میکنند .در سال  ،۱۰۱۰بر اساس پیش
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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تصویر  : ۱۳دهکدهی دانایی دبی
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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

Research Universities

1

123

121

منابع

126

127

1.

Carrillo FJ. Capital cities: a taxonomy of capital accounts for knowledge cities. J Knowl Manage
2004; 8: 28-46.

2.

Yigitcanlar T, editor. The making of knowledge cities: lessons learned from Melbourne.
Proceedings of the International Symposium on Knowledge Cities. 2005 Nov. 28-30, Saudi Arabia,
Medina. Saudi Arabia: Arab Urban Development Institute, 2005 .

3.

Edvinsson, L. Introduction to Issues in Knowledge Management. Oxfordshire, Henley Knowledge
Management Forum, 2003.

4.

SGS Economics and the Eureka Project. Towards a knowledge city strategy. Technical Report,
Melbourne City Council, 2002.

5.

Dvir, R and Pasher, E .Innovative engines for knowledge cities: an innovation ecology perspective.
Journal of Knowledge Management. 2004;8(5), 16–27.

6.

Frederick, H and McIlroy, D. New Zealand and its competitors in the knowledge economy.
Telematics and Informatics. 1999; 16, 177–217.

7.

Ovalle, M, Marquez, J and Salomon, S. A compilation on knowledge cities and knowledge-based
development. Journal of Knowledge Management 2004;8(5), 107–127.

8.

.4Ergazakis K, Metaxiotis K, Psarras J. Toward knowledge cities: conceptual analysis and stories. .
J Knowl Manage 2004; 8: 5-15.

9.

Montreal knowledge city. Report of the Montreal, Knowledge City Advisory Committee. Montreal.
(Accessed in May 10, 2013, at
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/librairie_fr/documents/ mtl-knowledge.pdf)

10. Idepolis: Knowledge City-Regions. The Work Foundation. (Accessed in May 10, 2013, at
http://www.theworkfoundation.com/DownloadPublication/Report/50_50_distinctiveness_final.pdf) .
11. Knowledge Cities – a New Concept? Knowledge Center. (Accessed in May 10, 2013, at
http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/epaper/july_dec2010/pdf/P_104-108.pdf).
12. Carrillo, F. A note on knowledge-based development. Monterry, Mexico, Centre for Knowledge
Systems, Tecnologico de Monterrey, 2003.

13. Ergazakis K, Metaxiotis K, Psarras J, et al. A unified methodological approach for the development
of knowledge cities. J Knowl Manage 2006; 10: 65-78.

 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی. ابزاری برای توسعهی پایدار جامع، آیندهنگاری فناوری. ایرج، نبی پور.۲۳
۲۴۳۰ .درمانی بوشهر
15. Yigitcanlar T, Velibeyoglu K, Martinez-Fernandez C. Rising knowledge cities: the rolde of urban
knowledge precincts. Journal of Knowledge Management. 2008; 12:8-20.
16. The rise of knowledge regions: emerging opportunities and challenges for universities. European
University Association (EUA). (Accessed in May 10, 2013, at
http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/ files/Publications/
The_Rise_of_Knowledge_Regions.pdf).
17. Yigitcanlar T, Sarimin M. The role of universities in building prosperous knowledge cities: the
Malaysian experience. Built Environment. 2011;37: 260-280.
18. Henry, N, Pinch, S. Spatalising knowledge: placing knowledge community of motor sport valley.
Geoforum 2000;31:191-208 .

.۲۴4۷ . انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر. اقتصاد دانایی محور. ایرج، نبی پور.۲۳
 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات. نقشهی علمی بنیاد ملی سالمت آمریکا و اقتصاد دانایی محور. ایرج، نبی پور.۱۰
.۲۴4۷ .بهداشتی درمانی بوشهر
21. Jones A (editor). How can cities thrive in the changing economy? Ideopolis II Final report- the
Work Foundation, July 2008 .
22. Williams L (editor). Embedding Universities in Knowledge Cities. An Ideopolis and Knowledge
Economy Programme Paper. The Work Foundation, 2008.
23. Ergazakis E, Ergazakis K, Metaxiotis K, et al. Rethinking the development of successful knowledge
cities: an advanced framework. J Knowl Manage 2009; 13: 214-27.
24. Cohendet P, Grandadam D, Simon L. Rethinking urban creativity: Lessons from Barcelona and
Montreal. City, Culture and Society 2011;2:151-158.
25. Yigitcanlar T, O’Connor K, Westerman C. The making of knowledge cities: Melbourne’s
knowledge-based urban development experience. Cities 2008. [Article in Press]

128

نمایه

الف

131

آکادمیک۲۱۰ ،4۶ ،4۰ ،۷۳ ،۴۳ ،
آنالین۲۲۱ ،۲۳ ،
اتاق بازرگانی۲۲۰ ،۲۰۳ ،۲۰۷ ،
اجتماعی،۶۲ ،۱۱ ،۳۳ ،۴۳ ،۴۰ ،۱4 ،۱۷ ،۱۰ ،۲۳ ،۲۲ ،۷ ،
،۲۰۱ ،۳۳ ،44 ،4۶ ،4۱ ،4۲ ،۷۳ ،۷۳ ،۷۱ ،۶۳ ،۶۷ ،۶۴ ،۶۱
۲۱۲ ،۲۱۰ ،۲۲۴ ،۲۰۳ ،۲۰۳
ارتباط از راه دور۳۷ ،
ارتباطات،۳۳ ،۳۰ ،۴۱ ،۱4 ،۱۷ ،۱۰ ،۲۱ ،۲۲ ،۱ ،۲ ،۷ ،۶ ،
،۲۲۳ ،۲۰۳ ،۲۰۱ ،۳۷ ،۳۴ ،۳۱ ،۳۲ ،۳۰ ،44 ،۷۲ ،۷۰ ،۱۱
۲۱۴ ،۲۲۱
استرالیا۲۲۳ ،۲۲4 ،۲۲۷ ،۲۲۳ ،
استکهلم۲۰۰ ،۳۳ ،۳۳ ،۱۳ ،۷ ،
اشتراک دانایی4۳ ،۲۳ ،۲۳ ،
اقتصاد بین المللی۳۲ ،
اقتصاد پایدار۳۴ ،۳۲ ،
اقتصاد جهانی۲۲4 ،۲۲۴ ،
اقتصاد دانایی،4۰ ،۷۳ ،۷۱ ،۶۷ ،۱۴ ،۳۴ ،۱۶ ،۱۳ ،۲۱ ،۲۱ ،۲ ،
،۲۲۷ ،۲۲۳ ،۲۲۴ ،۲۲۰ ،۲۰۱ ،۳۳ ،۳۲ ،4۳ ،44 ،4۶ ،4۱ ،4۲
۲۱4 ،۲۲۳
اقتصاد دانایی محور،4۰ ،۷۳ ،۷۱ ،۶۷ ،۳۴ ،۱۶ ،۱۳ ،۲۱ ،۲ ،
۲۱4 ،۲۲۷ ،۲۲۳ ،۲۲۴ ،۲۰۱ ،۳۳ ،۳۲ ،4۳ ،44 ،4۶ ،4۱ ،4۲
اقتصاد کالن۷۱ ،۱۴ ،

انتقال دانایی۳4 ،۳۲ ،۳۰ ،4۳ ،4۷ ،4۲ ،۷۳ ،۴۷ ،۲۱ ،
ایدئوپولی 44 ،۴۱ ،۳ ،۷ ،
اینترنت۲۲۷ ،۲۲۱ ،۲۰۳ ،۷۲ ،۳۰ ،۱۳ ،
ب
بارسلونا۳۳ ،۳۷ ،۳۳ ،۱۶ ،۱۳ ،۲۰ ،۷ ،
بانک۴۰ ،
بخش خصوصی۳۳ ،4۶ ،۷۳ ،۶۳ ،۱4 ،۴۷ ،۱۳ ،۱۶ ،۱۳ ،
بخش عمومی۲۱۰ ،۳۲ ،4۶ ،۶۰ ،۱۳ ،۱۳ ،۳۲ ،۱۳ ،
بررسی دانایی۱۳ ،
بنگاه دانایی۴۴ ،
بنگاهها۱4 ،۴۰ ،
بنگاههای کسب و کار۲۴ ،
بنیاد کار۳۱ ،44 ،۲۷ ،
به اشتراک گذاری،۶۷ ،۶۶ ،۶۲ ،۶۰ ،۱۱ ،۱۳ ،۳۰ ،۱4 ،۲۰ ،
۲۰۳ ،۷۱ ،۷۲ ،۶4
پ
پژوهشهای علمی کاربردی۲۲۰ ،
پهنای باند گسترده۲۲۱ ،۲۰۳ ،۷۱ ،۷۲ ،۱۷ ،
ت
تجارت الکترونیکی۲۲۷ ،۲۲۳ ،

تحقیق و توسعه۲۱۰ ،۲۲4 ،۲۲۷ ،۲۲۴ ،۲۰۳ ،۳۷ ،۴۲ ،
تفریحی۷۴ ،۶۳ ،۴4 ،۴۴ ،
تفکر خالق۲۰۳ ،
تکنوپولی ۳ ،۷ ،
تنوع فرهنگی۲۱۲ ،۷۱ ،۶۳ ،
توسعهی اقتصادی،۲۰۳ ،۳۲ ،۳۰ ،4۶ ،۷۱ ،۱۳ ،۲۴ ،4 ،۲ ،۷ ،
۲۲۴ ،۲۰۶
توسعهی شهری دانایی محور،4۶ ،4۰ ،۷۳ ،۷۱ ،۳۳ ،۴۳ ،۱ ،
۲۱۰
توسعهی صنعتی۲۰۳ ،
تولیدکنندگان۲۲۳ ،
ج
جامعه،۶۴ ،۳۳ ،۳۴ ،۴۷ ،۱۶ ،۱۳ ،۱۰ ،۲۳ ،۲4 ،۳ ،۱ ،۲ ،۶ ،
۲۲۷ ،۲۲۱ ،۲۰۳ ،4۳ ،4۱ ،۷۱ ،۶۷
جریان دانایی۶۴ ،۴۲ ،۲۳ ،
جهانی سازی۳۳ ،
چ
چشم انداز،۲۲۳ ،۲۰۷ ،4۰ ،۶۶ ،۳۲ ،۱۷ ،۱۳ ،۱۴ ،۲۱ ،۶ ،
۲۱۲ ،۲۱۰
ح
حقوق4۷ ،۶۶ ،۶۰ ،۱۷ ،۱۳ ،
حقوق مالکیتی۶۰ ،
حکومت۲۱۱ ،۲۲۰ ،۲۰۳ ،۷۳ ،۷۱ ،۶4 ،۳۱ ،
حمل و نقل۷۱ ،۳۳ ،۳۴ ،۳۲ ،۳۰ ،۲۳ ،۲۱ ،۲۰ ،
حمل و نقل عمومی۲۳ ،

خ
خدمات دانایی۳۷ ،۷۲ ،۱4 ،۲۲ ،
خالقیت۲۲۷ ،۲۰۴ ،۳۳ ،۳۲ ،44 ،4۱ ،۶۱ ،۱۷ ،۲۷ ،۷ ،۱ ،۷ ،
خلق دانایی۲۰۳ ،4۳ ،4۷ ،۱۳ ،۲۱ ،۳ ،4 ،۲ ،
خلق نوآوری4۳ ،
خوشههای دانایی۲۱۰ ،۲۰۳ ،4۳ ،۷۳ ،۴۰ ،۳ ،
د
داالنهای دانایی۲۰ ،۱ ،
دانش آموختگان۳۰ ،4۳ ،۷۴ ،۲۱ ،
دانشجویان۲۲4 ،۲۰۳ ،۲۰۴ ،۲۰۱ ،4۳ ،
دانشگاه،4۲ ،4۰ ،۳4 ،۳۲ ،۴۷ ،۴۳ ،۴۴ ،۲۱ ،۴ ،۱ ،۷ ،۶ ،۱ ،
،۲۲۰ ،۲۰۲ ،۳۳ ،۳۷ ،۳۴ ،۳۲ ،4۳ ،44 ،4۷ ،4۶ ،4۳ ،4۴ ،4۱
۲۱4 ،۲۲4
دانشگاه همبولتی4۲ ،
دانشگاهها،۷۳ ،۷۷ ،۶۱ ،۳۰ ،۴۷ ،۴۳ ،۴۰ ،۱۶ ،۱۰ ،۲۴ ،۷ ،
،۲۰۳ ،۲۰۱ ،۲۰۴ ،۳۴ ،۳۲ ،۳۰ ،4۳ ،44 ،4۶ ،4۴ ،4۲ ،4۰
۲۱۴ ،۲۱۰ ،۲۲4
دلفت۲۲۲ ،۲۲۰ ،۳۳ ،۷ ،
دموکراسی۶۴ ،۲۳ ،
دهکدهی دانایی۲۰ ،۱ ،
دوبلین۲۲۰ ،۲۰۳ ،۲۰4 ،۲۰۷ ،۳۳ ،۳۰ ،۱۶ ،۱۳ ،۷ ،
دولت الکترونیک۲۲۱ ،۲۲۳ ،۶۷ ،۱۷ ،۱۶ ،
دولت محلی۲۱۱ ،۳۳ ،۷۳ ،۷۰ ،۶۳ ،۶4 ،۱4 ،۱۶ ،۴ ،
ذ
ذخیره سازی۷۱ ،۶۲ ،۱۳ ،
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راهبرد،4۰ ،۶۳ ،۶۷ ،۱۴ ،۳۷ ،۴۱ ،۴۲ ،۱۶ ،۱۳ ،۱۴ ،۲۲ ،۶ ،
۲۲۳ ،۳۴
راهبرد مدیریت خطر۴۱ ،
رسانهها۲۰۱ ،
رشد،۴۷ ،۴۳ ،۴۴ ،۱۳ ،۱۰ ،۲4 ،۲۷ ،۲۶ ،۲۱ ،۳ ،4 ،۷ ،۲ ،
،۳۲ ،۳۰ ،4۳ ،44 ،4۶ ،4۴ ،4۰ ،۷۳ ،۱۳ ،۱۴ ،۳4 ،۳۷ ،۳۲
،۲۲۳ ،۲۲4 ،۲۲۷ ،۲۲۳ ،۲۲۴ ،۲۰۷ ،۲۰۱ ،۲۰۴ ،۲۰۰ ،۳۴
۲۱۱ ،۲۱۰
رشد اقتصادی۲۱۱ ،4۴ ،۲۱ ،۳ ،۲ ،
رقابت،4۴ ،۷۱ ،۳۲ ،۴۷ ،۲۷ ،۲۱ ،۲۴ ،۲۱ ،۲۲ ،۲۰ ،۱ ،۷ ،
۲۱۰ ،۲۲4 ،۲۲۴ ،۲۰۳ ،۲۰۶ ،۲۰۱ ،۲۰۴ ،۳۳ ،4۶
رقابت پذیر۲۱۰ ،۲۰۳ ،4۴ ،۲۲ ،۲۰ ،۱ ،
رهبری،4۳ ،۷۳ ،۷۱ ،۶۱ ،۳۷ ،۳۴ ،۳۱ ،۳۲ ،۱۷ ،۱۳ ،۱۰ ،۶ ،
۲۲۴ ،۲۰۳ ،۳۳ ،۳۲
ز
زونهای دانایی۲۰۰ ،۲۰ ،
زیرساخت فرهنگی۲۲۷ ،۷ ،
زیست پذیری۲۱۴ ،۲۲۳ ،۶۴ ،۴4 ،۱ ،
زیست پزشکی۱۳ ،۴ ،
زیست شهری۶۴ ،
زیست محیطی۷۱ ،۱۳ ،۱۰ ،
س
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه۲۲ ،
سرریزهای دانایی4۳ ،
سرمایهگذاران۴۳ ،

سرمایهی انسانی،۳4 ،۳۷ ،44 ،4۷ ،4۱ ،۶۱ ،۱۷ ،۲۶ ،۱ ،۲ ،۷ ،
۲۱۴ ،۲۲4 ،۲۲۷ ،۲۲۳
سرمایهی خطر پذیر۷۲ ،
سرمایهی دانایی4۰ ،۲۴ ،۲۱ ،
سالمت۲۱4 ،۲۲۳ ،۳۳ ،۴4 ،۱۷ ،۲۷ ،
سالمت و تندرستی۲۲۳ ،
سنگاپور۲۲۴ ،۲۲۱ ،۲۲۲ ،۱۳ ،۷ ،
سوئد۲۰۲ ،
سیاستگذاران۲۱۲ ،۳۷ ،۳۱ ،۱ ،۲ ،
سیاسی۲۱۲ ،۲۲۰ ،۲۰۳ ،4۲ ،۷۳ ،۶4 ،۴۳ ،۴۱ ،۱۷ ،۱۶ ،
ش
شایستگی۳۷ ،۶۳ ،۶۷ ،۳۷ ،۲4 ،
شبکهها۷۰ ،۳۲ ،۶ ،
شبکههای ایمنی اجتماعی۱۰ ،۲۳ ،
شدت دانایی،۶۱ ،۳۴ ،۳۲ ،۴4 ،۴۷ ،۴۶ ،۴۱ ،۲۶ ،۲۳ ،۲۱ ،
4۳ ،۶۳ ،۶۶
شرکتها۲۱۴ ،۲۲۴ ،۲۰۱ ،۲۰۰ ،۶۷ ،۱۰ ،
شغلهای دانایی۲۷ ،
شکاف دیجیتالی۲۲۷ ،۲۲۱ ،۶۷ ،۴۰ ،۲۳ ،
شهر دیجیتالی۷ ،
شهروندان،۴۴ ،۴۰ ،۱۳ ،۱4 ،۱۶ ،۱۰ ،۲۳ ،۲۱ ،۲۲ ،۲۰ ،۱ ،
،۷۰ ،۶۳ ،۶4 ،۶۷ ،۶۶ ،۶۳ ،۱۷ ،۱۱ ،۱۴ ،۱۱ ،۱۰ ،۴۳ ،۴۷
۲۲۷ ،۲۲۱ ،۳۳ ،۷۳ ،۷۴ ،۷۲
شیوهی زندگی۲۲۳ ،۶۳ ،۱۳ ،
ص
صنایع پاک۴۰ ،

صنایع سنتی۲۳ ،
صنایع علمی۳۰ ،
صنعت،۳4 ،۳۰ ،4۶ ،۳۷ ،۴۱ ،۴۲ ،۴۰ ،۱۰ ،۲۳ ،۲۷ ،۲۳ ،
۲۱۴ ،۲۲۳ ،۲۲۰
صنعت توریسم۴۲ ،۲۳ ،

کمیتهی شهر دانایی،۷۲ ،۷۰ ،۶۳ ،۶4 ،۶۰ ،۱۳ ،۱۴ ،۱۱ ،۱۰ ،
۷۶ ،۷۳
کیفیت زندگی،۲۱۰ ،۲۰۶ ،4۶ ،۷۱ ،۴۰ ،۲4 ،۲۶ ،۲۱ ،۱ ،
۲۱۴
م

ف
فراگیری دیجیتالی۶۷ ،۲۳ ،
فناوری،۴۴ ،۴۲ ،۱4 ،۱۳ ،۱۴ ،۲۳ ،۲۴ ،4 ،۷ ،۴ ،۱ ،۲ ،۷ ،۴ ،
،۲۰۱ ،۲۰۰ ،۳۷ ،۳۰ ،4۷ ،۷۳ ،۷۴ ،۶۷ ،۶۱ ،۱4 ،۱۱ ،۴۱ ،۴۳
،۲۱۰ ،۲۲۳ ،۲۲۷ ،۲۲۳ ،۲۲۴ ،۲۲۲ ،۲۲۰ ،۲۰4 ،۲۰۱ ،۲۰۴
۲۱4 ،۲۱۴
فناوری برتر۲۱۰ ،۲۰۱ ،۷۴ ،
فناوری زیستی۲۰۱ ،۱۳ ،
فناوریهای اطالعات۱۳ ،
فناوریهای زیست محیطی۱۳ ،
ک
کارآفرینان۲۲۷ ،۲۲۰ ،۴۳ ،
کارآفرینی۳۷ ،4۶ ،۶۷ ،۱4 ،۱۷ ،۴۳ ،۱۰ ،۲ ،
کارفرمایان۲۲۰ ،
کارگران دانایی،۳۰ ،۴۳ ،۴4 ،۴۱ ،۴۴ ،۴۲ ،۱۶ ،۱۱ ،۱ ،۷ ،۶ ،
۲۱۴ ،۲۲4 ،۲۲۷ ،44 ،4۶ ،4۱ ،4۰ ،۶۳ ،۶۴ ،۱۰ ،۳۷ ،۳۲
کارگزار مدیریتی۳۱ ،
کاریلو۶۷ ،۱۶ ،
کالجهای فنی۲۰۱ ،
کمپانیهای جهنده۲۴ ،

مالی۲۱۰ ،۲۰۲ ،۲۰۰ ،۳۳ ،۳۴ ،۳۲ ،۳۰ ،۶۳ ،۱۴ ،۱4 ،۱۳ ،
مالی بینالمللی۶۳ ،
محصوالت با ارزش افزوده۲۲۱ ،
محصوالت با فناوری برتر۱4 ،
محیط کسب و کار۶۷ ،۱۳ ،
مدیریت دانایی،۷۲ ،۶4 ،۶۷ ،۶۶ ،۶۲ ،۶۰ ،۱۳ ،۱۳ ،۲4 ،۲۲ ،
۷۱
مراقبتهای بهداشتی۳۳ ،
ملبورن۲۱۰ ،۲۲۳ ،۲۲4 ،۲۲۷ ،۲۲۱ ،۲۲۳ ،4۰ ،۷ ،
مناطق دانایی۶۱ ،۲۰ ،۱ ،
مونترال۲۰۳ ،۲۰۴ ،۲۰۱ ،۶۱ ،۱4 ،۳۳ ،۷ ،
مونیخ۲۰۶ ،۲۰۱ ،۲۰۳ ،۳۳ ،۷ ،
ن
نانوفناوری۴۱ ،
نخبگان۲۲۴ ،۳۴ ،
نهادهای آموزشی۲۲4 ،۳۴ ،4۳ ،
نوآوری،۶۱ ،۶۰ ،۱۷ ،۱۳ ،۳۰ ،۴۳ ،۴۴ ،۱۰ ،۲۳ ،۲۴ ،۷ ،۲ ،
،۲۰۳ ،۲۰۴ ،۲۰۲ ،۳۳ ،۳۷ ،۳۲ ،44 ،4۶ ،4۴ ،4۲ ،۷۱ ،۶۷
۲۱۴ ،۲۲4 ،۲۲۷ ،۲۲۳ ،۲۲۴ ،۲۰۶ ،۲۰۱
نیروی کار،44 ،۷۴ ،۶۷ ،۶۴ ،۳۷ ،۴۶ ،۴۲ ،۲۶ ،۲۳ ،۲۴ ،۲ ،
۲۱۴ ،۲۲۳ ،۲۲4 ،۲۲۴ ،۲۰۳ ،۲۰۰

133

ه

ی

هلند۲۲۲ ،۲۲۰ ،
همبستگی اجتماعی44 ،
هوشمند۷ ،

یادگیری مادامالعمر۲۰۱ ،44 ،

و
وب سایت۷۲ ،۱۷ ،
ورزش۲۱۰ ،۶۳ ،
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