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Extended Abstract
Introduction
Recently, studies show that in Iran, measures have been taken to achieve knowledge-based
development, but due to lack of understanding of the concept of knowledge assets and its
resources, the nature of knowledge development and its pattern is not clear. There is no written
plan to move towards the urban development of knowledge-based people, and in the meantime,
Tehran metropolis is facing major challenges in achieving the development of knowledge-based
people, in fact due to the lack of formal institutions specific action plans, knowledge-based urban
development with the efficiency of a specific legal agenda, has never had an executive guarantee.
On the other hand, considering the effects of the knowledge period on the spatial structure of
Tehran and taking advantage of the opportunities of the knowledge period and knowledge
economy in the development process of Tehran and coordination with the global trend, the need
to address how to establish knowledge-based urban development in Tehran city justifies. In view
of the above, the main problem of research is neglect and insufficient attention to the main driving
engine such as knowledge as value-creating capital and attention to knowledge-based urban
development as an alternative to contemporary urban development through capacity measurement
to create knowledge, innovation and creativity in order to achieve the city of knowledge.
According to what has been said, the main purpose of the research is to present a conceptual
model of explaining the knowledge-based urban development in Tehran, based on the interpretive
structural modeling approach.
Methodology
This research is applied-developmental in terms of purpose and in terms of method is in the
category of descriptive-analytical research. Data collection is based on documentary studies and
also in the form of content analysis and specialized interviews with experts (Delphi). The data
collection tool is a questionnaire that creates the ISM method for purposeful sampling. The
statistical population includes professors and PhD students in urban planning of the University of
Science and Technology, Research Sciences and North Tehran, of which a sample of 20 is
considered. To assess the validity of the extracted indices, the Delphi technique was used. For
this purpose, a questionnaire with 18 proportional indices was designed and the panel members
were asked to vote on the appropriateness of the appropriate components with Tehran city based
on the Likert scale. The results were analyzed by SPSS software which based on this, finally 11
components have an average higher than 3.
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Results and discussion
After identifying the main and effective components on the knowledge-based urban development
based on content analysis, 11 components have been selected based on the Delphi technique
appropriate to Tehran metropolis. The modeling process includes steps as following:
1-Formation of structural self-interaction matrix, in this step, experts were asked to examine the
relationship between the components in pairs.
2-Formation of access matrix, the initial access matrix is obtained by converting the selfinteractive structural matrix into a dual value matrix (zero-one).
3-Leveling and modeling the factors affecting the urban development of Tehran metropolitan
scholars, in the ISM graph, the interrelationships and influence between the components and the
relationship of the components of different levels are visible.
This model is designed in four levels and three layers. The first layer (fourth level) is related to
the basic factors of knowledge-based urban development in Tehran metropolis, which includes
human capital, place of knowledge and human knowledge. The second layer includes the
structural features of knowledge-based urban development in Tehran metropolis, which includes
the components of the third and second levels. The third level includes the components of
knowledge-based economy, knowledge management and quality of physical environment and
urban activities. The second level includes technology and communication, knowledge interaction
and exchange, infrastructure, cultural capital and social capital, and finally the third layer is the
goal of knowledge-based urban development, which includes the first level component of
achieving a sustainable and quality place to live.
Conclusion
This research provides a new insight and knowledge of the nature of knowledge-based urban
development in Tehran metropolis, which identifies the priorities for action in the decisionmaking space. Factors affecting the future of knowledge-based urban development in Tehran
metropolis are classified into four levels. In the ISM graph, the interrelationships and influence
between the components and the relationship of the components of different levels are visible,
which leads to a better understanding of the decision-making space. The results of the article show
that in terms of penetration power, the two components of human capital and human knowledge
with the influence of 10 and 9, respectively, have the highest influence and impact, and are
considered as stimulus or motivator of knowledge-based urban development in Tehran. In
contrast, the component of environmental sustainability with a power level of 1 has the least
influence on achieving knowledge-based urban development in Tehran. Also, the two
components of social capital and knowledge interaction and exchange with a rate of 9 have the
highest dependence on other components. In other words, many factors are involved in creating
and promoting these components, and they can be less likely to change and influence the
achievement of knowledge-based urban development in Tehran metropolis. On the other hand, a
review of the results obtained from other researchers also confirms the accuracy and correctness
of the research’s results and the following can be summarized in the form of suggestions:
1: Knowledge-based culture, 2: Knowledge market 3: Knowledge-Based management, 4:
Knowledge-Based activities, 5: Development of innovation centers and other necessary
institutions, 6: Entrepreneurial university, 7: Continuous innovation, 8: Consider startups and role
of science and technology parks in the upstream documents. 9: Realize entrepreneurial
governance.
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چکیده
ظهور جامعه شبکهای و پدیده اقت صاد دانشبنیان ،چ شمانداز نوینی تحت عنوان «تو سعه شهری دانشبنیان» را
پیشروی برنامهریزی و توسعه شهری گشوده است .این گرایش جدید ،کالنشهرهای کشور و بهویژه تهران را نیز
ناگریز از گذار به سوی اقت صاد دانشبنیان کرده ا ست .در این را ستا ،هدف مقاله حا ضر ارائه تبیین تو سعه شهری
دانشبنیان در کالن شهر تهران مبتنی است .پژوهش از نظر هدف توسعهای -کاربردی ،گردآوری اطالعات از نوع
مطالعات اسنادی و مصاحبههای تخصصی با  20نفر از خبرگان و به صورت دلفی است 11 .عامل مؤثر بر وضعیت
آینده توســعه شــهری دانشبنیان کالنشــهر تهران در  4بعد اقتصــادی ،نهادی ،اجتماعی -فرهنگی و کالبدی-
محیطی احصاء شده که با متدولوژی تحلیلی نوین مدلسازی ساختاری -تفسیری ( )ISMروابط تحلیلشده است.
دستاورد اصلی پژوهش طراحی مدل مفهومی در چهار سط و سه الیه است ،یافتههای پژوهش حاکی از آن است
که در الیه اول ( سط چهارم) عوامل پایهای شامل مؤلفههای سرمایه ان سانی ،مکان دانش و دانش ان سانی به
ترتیب با قدرت نفوذ  10و  9و  8دارای بیشـــترین تأثیر و در واقع برانگیزاننده توســـعه شـــهری دانشبنیان در
کالن شهر تهران به شمار میروند .الیه دوم شامل عوامل ساختاری ،یعنی مؤلفههای فناوری و ارتباطات ،تعامل و
تبادل دانش ،سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی در سط دوم به شمار میروند و مؤلفههای اقت صاد دانشمحور،
مدیریت دانش و کیفیت محیط کالبدی و فعالیتی شهری در سط سوم ا ست که از بین آنها دو مؤلفه سرمایه
اجتماعی و تعامل و تبادل دانش با میزان  9دارای بی شترین واب ستگی به سایر مؤلفهها ه ستند ،الیه سوم غایت
توسعه شهری دانشبنیان است که شامل مؤلفه سط اول یعنی دستیابی به مکانی پایدار و با کیفیت برای زندگی
و با میزان قدرت  ،1کمترین نفوذ را دارا است ،لذا در نهایت بایستی اولویتدهی به این پیش برندههای کلیدی در
تدوین راهبرد ا صلی آینده دانشبنیان تهران از طریق شالوده ا سناد فراد ست و محتوی طرحهای برنامهریزی
فراهم آید.
واژگان کلیدی :توسعه شهری دانشبنیان ( ،)KBUDمدلسازی تفسیری -ساختاری ،کالنشهر تهران.

 .این مقاله برگرفته از رساله دکتری سرکار خانم الناز بهزادپور در رشته شهرسازی به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران شمال میباشد.
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مقدمه
امروزه جهان در دهههای پایانی سده بی ستم و آغاز سده بی ست و یکم میالدی ،گذار از دوره صنعت یا دوره تولید ماده به
دوره دانش یا دوره تولید دانش را تجربه کرده اســت و با رویدادهای دگرگونکنندهای ،چون جهانیشــدن و بحث اقتصــاد
دانشبنیان رویارو شده ا ست .این رویدادهای دگرگونکننده ،فرایند تو سعه ف ضایی را در هر دو د سته ک شورهای کمتر و
بی شتر تو سعهیافته متأثر کرده و به تغییر الگو واره تو سعه شهری به تو سعه دانشبنیان1و در نهایت شهر دانشبنیان2منجر
شده ا ست ( .)Yigitcalar,2019:20تو سعه شهری دانشبنیان ،رهیافت جدیدی در برنامهریزی شهری و برآمده از
اقتصاد (توسعه) دانشبنیان با هدف توسعه شهری پایدار است ( .)yigitcanlar et al,2010:1770برخی آن را شکل
جدیدی از تو سعه شهری برای پی شرفت و رونق اقت صادی ،پایداری محیطی و نظم اجتماعی -اقت صادی شهرها مینامند
( ،)Yigitcanlar & Lönnqvist,2013:361برخی آن را مکانی حاوی رفاه اقت صادی ،پایداری زی ستمحیطی ،نظم
اجتماعی -ف ضایی و حکمروایی خوب میدانند و برخی دیگر آن را شهری برای تو سعه فعالیتهای دانشبنیان از طریق
اهمیت دادن به فضــای اقتصــاد دانشمحور( )Ergazakis & Metaxiotis,2011:364و یا توســعه شــهر بر مبنای
نیروی خالقیت و نوآوری در نظر میگیرند ( .)Yigitcanlar& saramin,2015:127برر سیها ن شان میدهد که در
کشور ایران ،طی سالهای گذشته اقداماتی در راستای تحقق توسعه مبتنی بر دانش صورت گرفته و متأثر از آن ،تحوالتی
در فضای سرزمینی کشور و نقش و جایگاه استانها در فرایند این تغییر و تحول ،در حال شکلگیری است .به لحاظ تولید
علم ایران در ســال  2018در زمره  15کشــور برتر دنیا قرارگرفته اســت و مطابق با گزارش معاونت فنی و علمی ریاســت
جمهوری در سال  ،99در حدود  50شرکت دانشبنیان در سال  1392در ایران ثبت شده ا ست که آمار آن در سال 1399
به بیش از  5000شرکت رسیده است و این آمار قابلتوجهی است و از سوی دیگر ،به دلیل عدم درك مفهوم داراییهای
دانش و منابع آن ،عدم مدیریت پرورش محتو ای دانش در این شـــهرها ،ماهیت توســـعه دانش و الگوی آن مشـــخص
نمیباشــد و برنامهای مکتوب در راســتای حرکت بهســوی توســعه شــهری دانشبنیان در دســت نیســت و در این میان
کالنشهر تهران در راستای توسعه دانشبنیان گامهایی مؤثر در بخشهای مختلف را برداشتهشده است و بهنوعی توانسته
ر ضایتمندی را در جامعه ایجاد کند ،اما در این را ستا با چالشهای ا سا سی روبهرو ا ست ،بهعنوانمثال در سال 1386
مجلس شورای اسالمی شهر تهران ،سند چشمانداز  20ساله این شهر را تنظیم و تصویب کرد ،بر این اساس ،شهر تهران
در بیست سال آینده ،شهری دانشبنیان خواهد بود ،اما مسئله این است که تاکنون با گذشت حدود  16سال ،ویژگیهای
شهر دانشبنیان تهران احصاء نشده و هنوز به صورت چشمانداز باقیمانده است و از طرفی به مواد قانونی مرتبط با توسعه
شهری دانشبنیان در قوانین برنامه پنج ساله تو سعه در سط ملی ،بهویژه از برنامه چهارم تو سعه به این سو ،نیز برنامه
ســاختاری-راهبردی شــهر تهران  ،1386به دلیل نبود نهادهای رســمی و برنامههای عمل مشــخص ،توســعه شــهری
دانشبنیان با کارایی یک دستور کار قانونی مشخص ،هیچگاه ضمانت اجرایی نداشته است ،از سوی دیگر در نظر گرفتن،
اثرات دوره دانش بر ساختار ف ضایی شهر تهران و بهرهگیری از فر صتهای دوره دانش و اقت صاد دانش در فرایند تو سعه
شهر تهران و هماهنگی با جریان جهانی ،ضرورت پرداختن به چگونگی پایهگذاری تو سعه شهری دانشبنیان در شهر
تهران توجیه میکند .افزون بر آن ،ا ستفاده ابزاری از مفهوم تو سعه شهری دانشبنیان در سطوح سیا ستگذاری بدون
آگاهی از چارچوبهای نظری ،تجربی و فنی پ شتیبان آن از یک سو ساز و کار تحقق آن در شهر تهران از سوی دیگر و
ناکارآمدی سی ستم و سازوکار سیا ستگذاری و برنامهریزی شهر تهران به صورت کلی و در رویارویی با تغییرات نوین
شهرها منجر به تمرکز این پژوهش بر پایهگذاری تبیین توسعه شهری دانشبنیان در کالن شهر تهران گردیده ،با توجه به
)1 . KBUD(Knowledge-based urban development
)2 . KC(Knowledge City
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موارد فوق ،مســئله اصــلی پژوهش ،غفلت و عدم توجه کافی به موتور محرکه اصــلی همچون دانش بهعنوان ســرمایهای
ارزشآفرین و توجه به تو سعه شهری دانشبنیان جایگزین تو سعه شهری معا صر از طریق ظرفیت سنجی برای خلق
دانش ،نوآوری و خالقیت در راستای دستیابی به شهر دانش است .بنا بر آنچه گفته شد ،هدف اصلی پژوهش ارائه مدل
مفهومی از تبیین توسعه شهری دانشبنیان در تهران ،مبتنی بر رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری است .بنابراین هدف،
سؤاالت پژوهش بدین شرح است :مهمترین عوامل اثرگذار بر توسعه شهری دانشبنیان در کالن شهر تهران کدام است؟
مدل مفهومی نهایی که نحوه تعامل عوامل را با توجه به درجات مختلف نفوذ تا وابســـتگی آنها ســـاختاربندی مینماید،
کدام است؟ و سطوح مختلف این مدل بیانگر چه ویژگیهایی است؟
با توجه به حائز اهمیت بودن ،مو ضوع تو سعه شهری دانشبنیان و شهر دانش در بهبود اقت صاد دانشبنیان در سدههای
اخیر در نقاط مختلف جهان ،برخی از نمونههای داخلی و خارجی و نتایج مطالعات آنها بهصـــورت زیر مورد واکاوی قرار
میگیرد:
اســـماعیلپور عرب و همکاران ( )2018در مقا لهای تحت عنوان" ارزیابی کیفیت مکان در نواحی نوآور" یک چارچوب
ارزیابی مت شکل از یک مجموعه شاخصهای برگرفته از سه مقیاس مکانی (منطقهای ،شهری و خو شه) را برای تو سعه
شــهری دانشبنیان پیشــنهاد میکنند ،یافتههای پژوهش حاکی از آن اســت که معیارهایی شــامل :هویت مکان ،کیفیت
مکان ،کارکنان دانش آفر ین ،سرمایه انسانی ،دانش انسانی و سرمایه اجتماعی از عوامل مؤثر بر خلق نواحی نوآور هستند.
ایگیت کانالر1و همکاران ( )2017در مقالهای تحت عنوان "پویایی توســـعه دانشپایه در مناطق محرومتر :آگاهیهایی از
شـهركهای دانشـگاهی اسـترالیا و ایسـلند" به بررسـی کامل این مفهوم در شـرایط شـهركهای دانشـگاهی پرداختند،
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که تعامل مارپیچ سهگانه (دولت ،صنعت و دانشگاه) ،نوآوری ،سرمایه انسانی و دانش
انسانی بهعنوان عناصر حیاتی در دستیابی به شهر دانشبنیان هستند .سیگو النا )2015(2در مقالهای تحت عنوان " ساخت
شهرهای دانشبنیان در رومانی" بر امکانپذیری قرار گرفتن شهرهای رومانی در موقعیت مقوله شهر دانشبنیان پرداخته
ا ست ،نتایج حاکی از آن ا ست که با توجه به شهرهای دانش موفق در جهان ،ا ستراتژیها باید عمدتاً متمرکز بر ترویج و
تقویت خطمش ـی های جدید ،ســاخت یک جامعه پیوســته یادگیرنده ،توســعه دولت الکترونیک ،تقویت تجارت الکترونیک،
بهبود زیر ساخت و د ستر سی ،پیوند دادن جوامع و تو سعه فرهنگ و  ...با شد .محمودپور ( )1394در پژوه شی تحت عنوان
"چارچوب انگاشــتی برنامهریزی توســعه شــهری دانشپایه در تهران" به ردیابی چیســتی و چگونگی پایهگذاری توســعه
شهری دانشپایه در جهان به صورت کلی و در شهر تهران به صورت خاص میپردازد ،نتایج پژوهش حاکی از آن است که
پایهگذاری تو سعه شهری دانشپایه در شهر تهران ،تحت تأثیر( ،نخ ست) دان شگاهها و مراکز پژوه شی( ،دوم) حوزههای
اجتماع دانش و ( سوم) کارکنان دانش (یا سرمایه ان سانی) ه ستند که در صورت وجود و تقویت این سه عامل ا ست که
فعالیتهای مبتنی بر دانش در شــهر تهران شــکلگرفته و خالقیت و نوآوری در شــهر بروز و تداوم مییابد .جمعه پور و
همکاران ( )1396در مقالهای تحت عنوان "تدوین راهبردهای تو سعه شهری با رویکرد تو سعه دانشبنیان (موردمطالعه:
شهر صنعتی اراك)" با هدف ارائه راهبردهای تو سعه شهری ،به تحلیل چندگانه اجتماعی ،اقت صادی ،زی ستمحیطی،
نهادی و  ...از شهرهای صنعتی پرداخته است .نتایج حاکی از آن است که شهرهای صنعتی به دلیل ارتباط مستقیمی که با
تکنولوژی ،علم ،ایجاد اشتغال و درآمدزایی دارند ،از گزینههای مناسبی برای دستیابی به شهرهای دانشبنیان هستند.
بنابراین با توجه به پژوهشها ی مورد بررســی ،دســتاورد نظری و جنبه نوآوری پژوهش فوق ،تبیین مدل مفهومی توســعه
شهری دانشبنیان در کالن شهر تهران بر ا ساس مدل سازی ساختاری تف سیری ا ست که شکاف نظری موجود در حوزه
1 . Yigitcanlar
2 . Cigu Elena
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مطالعاتی توسعه شهری دانشبنیان در ایران خواهد بود.
مبانی نظری
تو سعه شهری دانشبنیان رهیافتی جدید در برنامهریزی شهری و برآمده از اقت صاد (تو سعه) دانشبنیان با هدف تو سعه
شــهری پایدار و پیشــرفت اقتصــادی اســت ( ،)Yigitcanlar & Lonnqvist,2013:361تا از طریق آن شــهرهایی
ســـازگار با اقتصـــاد دانش بنیان و شـــهروندانی با توانایی باال خلق کرده تا تغییر در نوآوری و دانش صـــورت گیرد
( .)Ergazakis,2011:76; Kacar et al,2016:164در واقع تو سعه دانشبنیان ( )KBUDیک چ شمانداز تو سعه
است که دانش را به عنوان عنصر سازمان دهنده محوری برای توسعه شهرها و منطقهها و در نهایت افزایش رقابتپذیری
در نظر میگیرد ( .)Chang et al,2018:2توسعه دانشبنیان بهویژه در طی دو دهه اخیر یک خطمشی رایج بوده است
که به شهرها و مناطق یک فرصت توسعه چندبعدی و متوازن برای دستیابی به بقای اقتصادی ،عدالت اجتماعی ،پایداری
زیســتمحیطی و حکمرانی خوب میدهد ( .)Yigitcanlar & Sarimin,2012:176; Yigitcanlar,2018:50از
نظر جهانی پذیرش  KBUDبهعنوان نوشـدارویی برای تمام چالشهای اجتماعی ،اقتصـادی ،زیسـتمحیطی و فضـایی
پیش روی تو سعه معا صر ( )Yigitcanlar & Sarimin,2015:2; Pancholi et al,2017:92در نظر گرفته شده
است .دنبال کردن یک مسیر  KBUDمطمئن میتواند شهرهایی را خلق کند که به نیازهای اقتصادی ،اجتماعی ،مکانی
و نهادی ساکنانشان رسیدگی میکنند ( .)Yigitcanlar et al,2017:2273در واقع  KBUDرویکردی یکپارچه برای
گذار شهرها و مناطقشان به سمت تبدیلشدن به مکانهایی جذاب و حفظ و توسعه سرمایه فکری و انسانی ( Pancholi

 .)et al,2015:13; Yigitcanlar et al,2012:32با هدف افزایش مزیت رقابتی شهرها در اقتصاد دانشبنیان ،ارتقاء
زیرســـاختهایشـــان ،بهبود کیفیت زندگی و همچنین خلق محیطی برای تقویت کســـبوکارها و جوامع خالق اســـت
( .)Carrillo,2014:403; Yigitcanlar & Bulu,2015:89مطابق با چارچوب و خطمشـــی های  KBUDکه
در"گزارش توســعه جهانی :دانش برای توســعه" (بانک جهانی  )1998مطرحشــدهاند ،هدف آنها کمک به کشــورهای
درحالتوســـعه برای بهرهگیری از انقالب دانش به منظور کمک به کاهش فقر و تقویت توســـعه پایدار اســـت ( K.

 .)Ergazakis et al,2006:68; Sarimin,2010:326چارچوب  KBUDمطابق با شــکل  1چهار حوزه توســعه
دانش ،شــــامــل :اقتصــــادی ،اجتمــاعی -فرهنگی ،محیطی-شـــهری و نهــادی را در برمی گیرد ( & Fitjar

.)Timmermans,2020:150; Yigitcanlar,2010:1777

شکل شماره  .1ابعاد توسعه شهری دانشبنیان ،منبع)Yigitcanlar et al,2014:448( :
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در کنار این ارکان چهارگانه ،فرایندهای تو سعه آنها ،توازن و تلفیق با یکدیگر در چ شمانداز نظریه سی ستمها و گنجاندن
چشــمانداز دانشبنیان در روح توســعه همراه با ظرفیتهای ســازمانی و پایداری ازجمله عوامل تعیینکننده مهم موفقیت
توسعه هستند ( .)Alraouf,2018:4تثبیت و برقراری توازن در میان این حوزههای توسعه برای تشکیل دانش شهرهای
پررونق حیاتی هســتند ،چون رویههای شــهرنشــینی جاری و آتی نشــان دادهاند که شــهرهای ما در حال تبدیلشــدن به
مکانهای بســیار مشــکلســاز در مســیر دســتیابی به کیفیت مکان و زندگی (شــهری) و پایدارســازی آن شــدهاند
( .)Yigitcanlar,2014:446مطابق با شــکل  ،2برای دســتیابی به یک  KBUDنهتنها بایســتی (جو کســبوکار) را
تنظیم و تعدیل کنند ،بلکه همچنین باید روی جامعه (جو مردمی) ،محیطزی ست (جو مکانی) و نهادهای شان (جو حکمرانی)
سرمایهگذاری نمایند تا در عرصههای جهانی و منطقهای قابلیت رقابت داشته باشند .این امر مستلزم چشماندازی وسیعتر
از هدفگیری صرف دستاوردهای اقتصادی دانشبنیان است ،در چنین محیطی نیاز به درك بهتر متغیرها و سازوکارهای
کلیدی توسعه شهری و منطقهای وجود دارد (.)Yigitcanlar et al,2019:23

شکل شماره  .2ستونهای  ، KBUDمنبع)Yigitcanlar et al,2010:1774( :

نظریههایی که به صورت صری با تو سعه شهری دانشبنیان مرتبط ه ستند ،شامل :نظریه ر شد نوین یا درونزا ،سرمایه
انسانی ،سرمایه اجتماعی ،طبقه خالق ،توسعه شهری منطقی ،پایدار ،حکمرانی ،شبکه کنشگران و برنامهریزی استراتژیک
ه ستند .این نظریهها ستون فقرات و پایههای نظری توسعه شهری دانشبنیان و بهنوعی نظریههای پ شتیان آن را شکل
میدهند و در تالش برای تبیین جنبههای مختلف پاسخ به تغییرات جهانی هستند (.)Yigitcanlar et al,2014: 447
حوزه توســـ عه اقتصـــادی  KBUDم بانی مفهومیاش را بر اســـاس نظر یه رشـــد جد ید یا درونزا میســـازد
( .)Romer,1986:1002-1037; Aghion & Howitt,1998:11این چشــماندازی اســت که عمدتاً داراییهای
دانش درونزا را در کانون فعالیتهای اقت صادی قرار میدهد و دانش را بهعنوان یک منبع حیاتی و ا ستراتژیک محلی در
نظر میگیرد ( )Chang et al,2018:2و نه بهعنوان یک ماهیت مکمل ،وارداتی و برونزا ،هدف این چ شمانداز ساخت
یک اقتصــاد دانشبنیان در یک منطقه شــهری با "رونق اقتص ـادی" حاصــلشــده از طریق مبانی اقتصــادی دانشبنیان
قدرتمند در ســط اقتصــاد کالن اســت ( .)Rittgasszer,2013:23حوزه توســعه اجتماعی-فرهنگی  KBUDمبنای
مفهومیاش را بر اساس نظریههای سرمایه انسانی ( .)Becker,1994:59سرمایه اجتماعی( )Salisbury,1969:32و
طبقه خالق ( )Florida,2005اســتوار ســاخته اســت ،در واقع آن چشــماندازی اســت که مهارتها و دانش ســاکنان را
به عنوان راهی برای توسعه فردی و اجتماعی و دستیابی به سط باالی موفقیت جامعه افزایش میدهد

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،2تابستان 1400

78

( .)Ovalle et al,2004:108هدف این چ شمانداز ساخت یک جامعه دانشبنیان در یک منطقه شهری با یک "نظم
اجتماعی-مکانی" عادالنه اســـت که از طریق ســـرمایههای انســـانی و اجتماعی قدرتمند و تنوع و اســـتقالل حاصـــل
میشـــود( .)Yigitcanlar et al,2014:443; Yigitcanlar,2015:12حوزه توســـ عه م کانی  KBUDم بانی
مفهومیاش را بر اساس نظریههای توسعه شهری منطقی میسازد( )Graham & Healey,1999:623-646و پایدار
( .)United Nations,1987در واقع منظور آن ،چشــماندازی اســت که حفظ ،توســعه و تلفیق محیطهای طبیعی و
ساختمانی را ت شویق و ترویج میکند و در جهت ایجاد یک رابطه شبکهای مکانی قوی بین تو سعه شهری و خو شههای
دانش عمل میکند ،ضــمن اینکه یک توســعه شــهری و زیســتمحیطی پایدار را برمیانگیزد ( Yigitcanlar,2010:

 .)1775این چشــمانداز درصــدد ســاخت یک محیط دانشبنیان در یک منطقه شــهری "پایدار و قابل زندگی کردن" از
طریق "توســعه شــهری پایدار" و "کیفیت زندگی و مکان" اســت ( .)Yigitcanlar et al,2014:443حوزه توســعه
ن هادی  KBUDم بانی مفهومیاش را بر اســـاس نظر یه های حکمرانی ( ،)Stoker,1998:20شـــب که کنشـــگران
( )Callon,1991:31-53و برنامهریزی ا ستراتژیک ( .)Faludi,1986:255قرار داده ا ست .تو سعه نهادی دانشبنیان
چ شماندازی دارد که دانش را دموکراتیک سازی و ان سانی میکند ،سازمانهای دانشپایه و فرایندهای یادگیری گروهی
میانرشتهای را نهادینهسازی میکند ،نقش بحرانی در هماهنگ سازی توسعه با گرد هم آوردن کنشگران ،ذینفعان و منابع
در جهت تدارك یک چشمانداز مدنی ایفا میکند ،برنامهریزی استراتژیک انجام میدهد و فعالیتها و پایگاههای دانشپایه
الزم را سازماندهی و ت سهیل کرده و هدفش ساخت یک دولت دانشپایه درون یک شهر با حکمرانی خوب ا ست که از
طریق حکمرانی ،بر نا مهریزی رهبری و پشـــتی بانی قوی حاصـــل میشـــود ( Alraouf,2018:3; Mostafa et

 .)al,2016:22در ادامه انواع تعاریف رویکرد تو سعه شهری دانشبنیان از سال  1990تا  2020مورد واکاوی قرارگرفته
است .عمده اندیشمندان ،توسعه شهری دانشبنیان را با عوامل و معیارهایی تعریف کردهاند ،که ورای ابعاد اقتصادی است.
این عوامل در حوزههای متعدد اجتماعی-فرهنگی ،زی ستمحیطی و کیفیت مکان و نهادی گ سترده شده ا ست .رویکرد
نظری پژوهش فوق ،بر اساس تلفیق نظرات اندیشمندان و دیدگاههای مختلف میباشد.
جدول شماره  .1نظریات  2020-1990در ارتباط با KBUD
محقق
ییگیت کانالر
2019

چانگ
2018

آیمان محمد
2016
مونا ساریمین
2014

تعریف
برای دستیابی به یک  KBUDباید (جو کسبوکار) را تنظیم و تعدیل کنند ،بلکه همچنین باید
روی جامعه (جو مردمی) ،محیطزیست (جو مکانی) و نهادهایشان (جو حکمرانی) سرمایهگذاری
نمایند تا در عرصههای جهانی و منطقهای قابلیت رقابت داشته باشند .این امر مستلزم
چشماندازی وسیعتر از هدفگیری صرف دستاوردهای اقتصادی دانشپایه است .در چنین
محیطی نیاز به درك بهتر متغیرها و سازوکارهای کلیدی توسعه شهری و منطقهای وجود دارد
 KBUDبهعنوان یک استراتژی توسعه هماهنگی خوبی برای تقویت شهرهای هوشمند و پایدار
نشان میدهد .میتواند با ابراز چهار حوزه توسعه به یک شیوه جامع و یکپارچه بهعنوان
جایگاهی برای مدیریت دانش یک شهر عمل کند.

توسعه شهری دانشبنیان در تالش برای بهبود شرایط اقتصادی ،زیستمحیطی ،اجتماعی،
فرهنگی و شهری یک شهر میباشد .دستیابی به  KBUDدر یک شهر مستلزم ارتقاء
پتانسیلهای شهری و معماری است که پشتیبان استقرار دانش شهرها هستند.
شهر دانشبنیان شهری است که دارای تابآوری باالی اقتصادی و  KBUDرا رویکردی
بحرانی برای دستیابی به پایداری – با پیامد چهارگانه (اقتصاد ،جامعه ،محیط ،حکمرانی) -در
شهرها میداند.

نکات کلیدی
کیفیت محیط ،حکمرانی،
اجتماعی -نهادی
شهر هوشمند و پایدار،
اقتصادی ،اجتماعی-
فرهنگی ،محیطی-
شهری ،نهادی ،مدیریت
دانش
اقتصادی ،زیستمحیطی
فرهنگی ،پتانسیل
شهرسازی و معماری
تابآوری ،اقتصادی،
اجتماعی -فرهنگی،
محیطی-شهری ،نهادی
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کارلیو
2014

فلوریدا
2012
ییگیت کانالر
2011
فرناندز و
همکاران
2010

یگیت کانالر
و لی 2009
پری
2008

بائم
2006

ی " تعریف میکند که "توازن
 KBUDرا بهعنوان "تشخیص و تقویت گروهی مجموعه ارزش
پویای آن بقا پذیری و تعالی یک جامعه معین را بهبود میبخشد و یک الگوی توسعه شهری
مهندسیشده میباشد.

نظریه طبقه خالق (فلوریدا  – )2012حتی بااینکه بهشدت موردانتقاد قرارگرفته است (مارکوسن
 2006را ببینید) چشمانداز جدیدی نسبت به  KBUDارائه میدهد .این نظریه مطرح میکند که
مکانهای با تمرکز باالی استعداد ،فناوری و تابآوری سط توسعه اقتصادی باالتری را نشان
میدهد و یک محیط شهری شخصی و حرفهای باز و پویا را تقویت مینمایند
در عصر اقتصاد دانشبنیان جهانی  KBUDرا بهعنوان یک الگوی توسعه جدید در نظر میگیرد
که هدفش ایجاد رفاه و رونق اقتصادی ،نظم اجتماعی ،محیط پایدار و حکمرانی شهری مناسب
است.
برای دستیابی به یک  KBUDپایدار باید یک توازن مناسب در میان عوامل زیر موجود باشد:
کیفیت اقتصادی که وابسته به شکلگیری یک جو کسبوکار مناسب است که برای ایجاد رفاه
الزم میباشد .دومین مورد کیفیت اجتماعی است که مبتنی بر یک محیط اجتماعی باز و مثبت
میباشد .سومین بُعد کیفیت زیستمحیطی میباشد که وابسته به هماهنگی منطقه شهری و
تعامل مؤثر میان ذینفعان اصلی است که در پروژهها و ابتکار عملها ظهور مییابد.
 KBUDرا بهعنوان عامل محرك بحرانی برای ارائه پیامدهای منطقهای از طریق صنایع خالق
میبینند .هدف  KBUDدستیابی به موارد زیر است - :توسعه شهری پایدار ،ساخت شهرهای
بانشاط با حیات فرهنگی ،تقویت کیفیت زندگی از طریق ارائه خدمات موردنیاز برای دستیابی به
توسعه اجتماعی ،دستیابی به یک اقتصاد دانشپایه ایمن و پایدار ،طراحی یک دانش شهر که
کاردانشی را تشویق و تولید کرده و گسترش میدهد.
چشماندازهای متفاوت  KBUDرا توسعه میدهد .وی سه بعد  KBUDرا بهعنوان محصول،
فرایند و اکتساب شناسایی میکند که از نظر اهمیت نسبی دانش و فضا تفاوت دارند
تمرکز اخیر روی تفکر توسعه شهری دانشبنیان نهتنها با تکیهبر اقتصادهای دانشی و اطالعاتی
بوده است بلکه همچنین تأکید کرده است که شهر دانشبنیان شهری است که فعالیتهای و
دموکراتیک و سرمایه انسانی غنی دراینارتباط نقشهای کلیدی ایفا میکند فرهنگی-اجتماعی
زنده در ارتباط با حفظ محیطزیست طبیعی غنی ،محیطهای ساختمانی با کیفیت ،تحمل و
پذیرش پدیده چند فرهنگی ،حاکمیت شفاف ،با بصیرت.
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مجموعهای از خطمشی
و استراتژی برنامهریزی،
توسعه متوازن و یکپارچه،
یک الگوی توسعه
شهری مهندسیشده
تابآوری ،افراد بااستعداد
باال ،فناوری
رونق اقتصادی ،نظم
اجتماعی ،محیط پایدار،
حکمروایی شهری
کیفیت اقتصادی ،کیفیت
اجتماعی ،کیفیت
زیستمحیطی ،کیفیت
سازمانی
صنایع خالق ،توسعه
پایدار
کیفیت زندگی ،اقتصاد
ایمن و پایدار
اکتساب محور ،فرایند
محور ،محصول محور
حاکمیت شفاف ،با
بصیرت و دموکراتیک،
سرمایه انسانی ،تنوع
فرهنگی ،کیفیتی
محیطی

اجتماعی -فرهنگی،
یک روششناسی برای تولید دانش است ،فرآیندی است که در آن شهروندان از طریق تقویت
نایت
سرمایه انسانی ،سرمایه
فرهنگ و تولید دانش در توسعه شهرهایشان شرکت میجویند
1995
اجتماعی
مـــنـــبـــع Night,1995:225; World Bank,1998:248; Ergazakis,2004:5; Baum,2006:20; Perry B,2008; (:
;Yigitcanlar& Lee,2009:24; Fernandez-Maldonado,2010:79; Yigitcanlar,2011:53; Sarimin,2014:16
& Carrillo,2014:402; Ayman Mohammed Mostafaa,2016:20; Chang, Daniel Lage,2018:1; Yigitcanlar
)Inkinen,2019:225

روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف توسعهای -کاربردی بوده و به دنبال ارائه مدلی منتج از تعامل عوامل در سطوح مختلف و تعیین
درجات مؤلفههای نفوذ تا واب سته ا ست و از نظر روش در زمره تحقیقات تو صیفی – تحلیلی قرار دارد .با توجه به برر سی
کالنشــهر تهران بهعنوان موردمطالعه ،در دســته پژوهشهای موردپژوهشــی قرار میگیرد .گردآوری اطالعات در این
پژوهش از نوع مطالعات اســـنادی (نظریهپردازها ،تجارب جهانی موفق و مدلهای پرکاربرد ( )KBUDدر قالب تحلیل
محتوا و مصاحبههای تخصصی با خبرگان (دلفی) است .معیارهای انتخاب متخصصین تسلط نظری ،تجربه عملی ،تمایل
و توانایی م شارکت در پژوهش و د ستر سی آنها ست .ابزار گردآوری اطالعات پر س شنامه ا ست که روش  ISMایجاد
میکند که نمونهگیری به صورت هدفمند انجام شود .جامعه آماری شامل اساتید و دانشجویان دکتری شهرسازی دانشگاه
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علم و صــنعت ،علوم تحقیقات و تهران شــمال اســت که نمونه  20تایی ،موردنظر قرارگرفته اســت ،در پژوهش ذکرشــده
(علیاکبری و اکبری )1396،اشاره شده است که حجم مناسب نمونه در روش مدل سازی ساختاری -تفسیری بین 20-14
نفر اســت .برای ســنجش روایی شــاخصهای اســتخراجشــده (تحلیل محتوا) از تکنیک دلفی اســتفادهشــده ،بدین منظور
پرسشنامهای با  18شاخص متناسب طراحی شد و از اعضای پانل خواسته شد تا به میزان مناسب بودن مؤلفهها مناسب با
شهر تهران بر اساس طیف لیکرت ( -1کامالً مخالفم  -2مخالفم  -3نظری ندارم -4موافقم -5کامالً موافقم) رأی دهند.
نتایج تو سط نرمافزار  SPSSمورد تحلیل قرارگرفته ا ست که بر این ا ساس نهایتاً  11مؤلفه ،میانگین باالتر از  3به خود
اخت صاص دادهاند .مدل سازی ساختاری -تف سیری یک روش سی ستماتیک و ساختاریافته برای ایجاد فهم روابط میان
عنا صر پیچیده است که توسط وارفیلد )1973(1ارائه شد .در این روش روابط میان متغیرها به صورت سل سلهمراتبی ن شان
داده می شود .تف سیری بودن این مدل سازی به این دلیل ا ست که ق ضاوتهای گروهی تعیین میکنند که آیا مقولهها به
هم مرتبط هستند یا نه و اینکه ارتباط چگونه شکل میگیرد ( .)Chidambaranathan et al,2009:1083مدلسازی
ساختاری تفسیری در چند مرحله به شکل زیر انجام میگیرد )1 :شناسایی عناصری که مرتبط با مسئله یا موضوع هستند،
که این مرحله می تواند با مرور ادبیات نظری و تجربی یا اســتفاده از هر نوع تکنیک حل مســئله گروهی انجام پذیرد؛ )2
ایجاد روابط زمینه ای بین عناصر با در نظر داشتن این مسئله که کدام جفت از عناصر مورد آزمون قرار خواهند گرفت؛ )3
ایجاد ماتریس خود تعاملی ساختاری ( )SSIMاز عنا صر ،که این ماتریس ن شان میدهد عنا صر یک سی ستم به صورت
زوجی چه روابطی با یکدیگر دارند؛  )4تولید ماتریس دســـتیابی از ماتریس  SSIMو بررســـی انتقال پذیری ماتریس،
انتقالپذیری رابطه زمینهای یک فرض ا سا سی در مدل سازی ساختاری -تف سیری ا ست که عنوان میکند اگر عن صر A

مرتبط با عن صر  Bبا شد و عن صر  Bهم با عن صر  Cارتباط دا شته با شد ،در این صورت لزوماً  Aنیز با  Cارتباط خواهد
داشت؛  )5سط بندی ماتریس دستیابی به سطوح مختلف؛  )6ترسیم نموداری روابط منشعب از ماتریس دستیابی و حذف
پیوندهای انتقالی؛  )7مرور مدل  ISMبرای کشف ناهمسازیهای مفهومی و ایجاد تغییرات الزم (.)Attri,2013:4
جدول شماره  .2تحلیل محتوا مؤلفههای مؤثر بر وضعیت آینده توسعه شهری دانشبنیان در کالنشهر تهران
ابعاد

نظریهپردازان/تجارب جهانی /مدلها

(مؤلفه)

)آستین -آمریکا  ،2010مونترال کانادا  ،2025ملبورن
 ،2010لور  ،2002کانالر و بیگلو  ،2008بائم  2006و
فرنکل و همکاران ،2013 ،الگو تحلیل )KBUD

اقتصاد
دانشمحور

(مدل  ،ALERTالگوی لنز سهگانه ،ولیج همکاران،
 ،2015اسماعیلپور عربی و ییگیت کانالر ،2016 ،انتی
و همکاران ،2015 ،چانگ و همکاران)2018 ،

فعالیتهای
مبتنی بر
دانش شهر

اقتصادی
(کانالر و ولی  ،2009فلوریدا )2012

تابآوری
اقتصادی

(کاریلو 2014؛ آنتیرویکو 2015؛ ییگیت کانالر و بولو
( )2015مدل (()ALERTمالزی  ،2020کره ،2020
آستن آمریکا )2010

رقابتپذیری
شهری

(یوسف ،احمد و محمد ،2013 ،ناوارو و همکاران،
 ،2017ملبورن  ،2030مالزی ،بارسلونا ،مدل
)ALERT

زیرساخت
فناوری و
ارتباطات

محور موضوعی
دانش اقتصادی /دانش بازار :دانش فنی برای نوآوری محصوالت و خدمات ،سرمایهگذاری بر
داراییهای ملموس و ناملموس اقتصادی (فرهنگ و هنر) /زیرساخت دانش در ارتباط با اقتصاد
جهانی :دامنهای گسترده از نهادهای فرهنگی و گروه جهانی قوی برای تبادل دانش ،ایجاد
قطبهایی برای احداث ،پرورش و تأمین زیرساختهای فرهنگی کارکنان دانش و سرمایهگذاری
معنیدار بر هنر و فرهنگ و خالقیت ،سرمایهگذاری بینالمللی و ارتباطات با اقتصاد جهانی /ساختار
اقتصادی و سرمایه مالی شهر :گسترش اقتصاد با ارزشافزوده باال ،دانشپایه و مبتنی بر مهارت
و بهرهگیری از منابع تجدید ناپذیر
صنایع مبتنی بر دانش (صنایع دانشپایه) :تراکم دانش در صنعت و صنایع سنتی /زیرساخت دانش
و پژوهش و توسعه (قطبها و مراکز دانشگاهی) :درجه تخصصی شدن زیرساخت دانش و ایجاد
تسهیالت پژوهشی و علمی /کسبوکار دانشبنیان و کسبوکار نوآور :راهاندازی و بهبود کسبوکار
در بخش صنایع دانشپایه و صنایع خالق ،کسبوکارهای آنالین و گسترش تعداد مراکز تحقیق
و توسعه.
اقتصاد تاب آور :تصمیم سازی بر مبنای علم و دانش /مردمی کردن اقتصاد ،توجه به کارآفرینان،
شفافیت ،جلوگیری از فساد اقتصادی و اداری و مشارکت آحاد مردم در فعالیتهای اقتصادی
هوشمندی رقابتی :ارتباطات میان بخشی ،میان گستره وسیعی از فعاالن توسعه شهر – منطقه
برای رقابت در بستر اقتصاد جهان در جذب استعداد و سرمایهگذاری  /برنامهریزی یا سیاستگذاری
الزم جهت خلق محیط سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی مناسب برای زندگی ،کار و جذب
سرمایهگذاریهای منطقهای و بینالمللی
فناوری و ارتباطات :قابلیت دسترسی (ارتباط مکانی قوی) و قابلیت اتصال بر ارتباط یکپارچه با
دیگر مراکز دانش توسط شبکههای خوب حملونقل منطقهای و بینالمللی و زیرساختهای
فناوری اطالعات ( /)ICTتمرکز سیاست دولت الکترونیک بر رویارویی با تقسیمبندی دیجیتال،
ارائه دسترسیها و گسترش وبسایتهای تجاری

1. Warfield

بهزادپور و همکاران  /تبیین مدل مفهومی توسعه شهری دانشبنیان …
(مدل هوشمند کانالر  ،2018الگو ایدئوپلیس ،،مدل
توسعه شهری دانشبنیان یکپارچه )2012
مدل  ، KnowCisاحمد و یوسف (2013
اجتماعی –
فرهنگی

(آستین-آمریکا ،2010 :بارسلونا ،بائم )2006

محیطی-
شهری

زیرساخت و
سرمایه
فرهنگی
فرهنگ
دانشپایه

(الگوی توسعه شهری دانشپایه یکپارچه ،2012
الگوی لنز سهگانه  ،2006ملبورن  ،2030ایرلند )2030

سرمایه انسانی

(لور  ،2002هانکسون  ،2005کانالر ( ،2008الگو
ایدئوپلیس )work foundation 2005/

دانش انسانی

چانگ  ،2018کانالر  ،2011کانالر و النکوئست
 ،2013کانالر ،2019،مدل شهر دانشبنیان هوشمند و
پایدار  ،2018الگوی لنز سهگانه ،آستین )2020

نهادی

سرمایه
اجتماعی

مدیریت دانش

(مالزی  ،2020کره  ،2020مدل  ،ALERTمدل
 KnowCi sو توسعه شهری یکپارچه)

برنامهریزی
دانشپایه

(آستین-آمریکا  ،2010هلنسیکی -فنالند ،2010
آیندهون -هلند ،2004 ،مالزی  ،2020کانزمن ،2008
ریتگاسزر)2013 ،

تعامل و تبادل
دانش

(فرین و همکاران 2005؛ آشیم 2007؛ مالکی 2007؛
کالسنس و همکاران 2010؛ پانچولی و همکاران
 ،2014کانالر  2016و )2019

مکان دانش

(کوتلر و همکاران 1993؛ آنهولت  ،2008مورگان
 ،2002کانالر  ،2016مریلس و همکاران ..)2013

برند سازی یا
برندینگ
مکانها

(الگوی توسعه شهری یکپارچه ،بارسلونا ،آستین
آیدوهن ،کره ،کانالر )2014

کیفیت زندگی
و مکان

(مدل یکپارچه توسعه شهری و پاداشهای شهر دانش
( ،)MAKCiملبورن ،هلنیسکس ،کانالر )2008

کیفیت محیط
کالبدی و
فعالیتی شهر

(مدل سه سطحی تحلیل توسعه شهری دانش -پایه،
ملبورن )2030

پایداری محیط
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عدالت اجتماعی :برابری اجتماعی در دسترسی به اشتغال و توزیع ثروت و اطالعات به روز/
مشارکت :مشارکت ،انسجام اجتماعی ،مهارت سازی /تقویت شبکههای رسمی و غیررسمی به
اشتراكگذاری اطالعات
پایه فرهنگی( :میراث فرهنگی ،صنایع فرهنگی شهر ،رویدادهای فرهنگی) /توسعه شهرت
فرهنگی شهر
تنوع فرهنگی :ایجاد فرهنگ تلرانس اجتماعی
فرهنگ دانشپایه :تقویت فرهنگ کارآفرینی و خالقیت
کارکنان دانشی (افراد بااستعداد باال ،نخبهها ،طبقه خالق و  )...افزودن سرمایه انسانی ،به منبع
دانش ،عمل کردن بهعنوان محرك اقتصادی از طریق نوآوری و توسعه و پژوهش /تسهیل شرایط
پذیرش و اعطای امتیاز به کارکنان دانش
نوآوری و خالقیت :تقویت نوآوری میانکنش دستاندرکاران دانش /ترویج پژوهش صنعتی و
نوآوری تجاری ،،پژوهش ،علم و دانش ،از طریق پشتیبانی و حمایت الزم و تسریع در پژوهشهای
دانشگاهی و بهکارگیری ایدههای نو و خالق در فرایند کسبوکار
حکمرانی کارآفرینانه /مدیریت شفاف دانش :دموکراتیک کردن فرایندهای مدیریت دانش /تضمین
مشارکت و درگیری برابر همه شهروندان در فرایند تبادل دانش و مدیریت دانش /کیفیت
نهادی/کیفیت سازمانی :متعهد به چشمانداز مشترك توسعه شهری دانشپایه /یک شبکه روابط با
نهادهای برجسته در نوآوری دانشپایه /دسترسی به فرصتها (سطوح/میزان قابلیت پاسخگویی،
دولت الکترونیک ،پهنای باند)/گفتگو /گفتمان /پشتیبانی :بهبود فرایند مدیریت دانش درون شهر
برنامهریزی مدیریت شهر و مدیریت بازار محور :سیاستگذاری در همه سطوح و مقولهها //ایجاد
یکنهاد توسعه شهری برای پشتیبانی از اجرای انگاشت توسعه شهری دانش-پایه /ایجاد روند
کارهای قانونی برای کمک به تحقق توسعه شهری دانشپایه /دولت الکترونیک :آمادگی
الکترونیکی و میزان ترکیب عمل برنامهریزی با  ICTو توسعه دیجیتال بهعنوان یک عنصر مهم
برنامهریزی و بهروزرسانی پیوسته اطالعات (آگاهی)
شبکهبندی و کار مشترك بین عاملین دانش در شهر با یکدیگر و نهادهای تصمیمگیری :اشتراك
و میانکنش باال میان مارپیچ سهگانه (صنعت ،دولت ،دانشگاه) در فرایند برنامهریزی دانشپایه در
شکل دادن استراتژیهای توسعه آتی ،برای جذب و حفظ "استعدادها" و "سرمایهگذاری" و
همچنین خلق خطمشیهای شهری و منطقه  /همیاری بین دانش و صنعت ،ایجاد اشتغال و
تقویت بافت صنعتی
فرم فیزیکی" :محوطههای جامعه دانشبنیان " ،پاركهای علمی/فناوری/نوآوری"" ،کانونهای
دانش"" ،حوزههای دانش/نوآوری ،دانشگاهها ،شرکتهای دانشبنیان و ...که میزبان جوامع
دانشبنیان هستند.
زیرساخت فیزیکی :مکان موردنظر باید مجموعهای بزرگ از نیروی کار بااستعداد داشته باشد/
محیط با کاربری مخلوط؛ مرکزیت؛ قابلیت اتصال؛ یادگیری و تفری ؛ و برند سازی /پشتیبانها
(دولت) :داشتن یک موسسه پشتیبان برای عملکرد و جذابیت یک مکان دانش ضرورت دارد/
همکاری مارپیچ سهگانه (دولت ،صنعت ،دانشگاه) /برنامهریزی /برند سازی /حکمروایی
بهرهوری :برنامهریزی و برند سازی مکانها یک ابزار بازاریابی مؤثر برای جذب سرمایهگذاری و
استعداد ،و بهبود ساختار اقتصادی است /ارتباط مستقیم و دوطرفه بین حوزه برند سازی شهرسازی
و مکانی سازی دانش در جهت دست بابی به رقابتپذیری شهری است /بازاریابی :استراتژیهای
برند سازی مکان از اصول استراتژی بازاریابی در کسبوکار الهام گرفتهاند ،بسیاری از این محیطها
با برندهایی چون نوآور ،خالق ،هوشمند و دانشبنیان برچسبگذاری شده است.
کیفیت زندگی و مکان :تقویت کیفیت زندگی و مکان" از طریق" :ایمنی شخصی"" ،استطاعت
پذیری مسکن" و هزینههای متعارف زندگی" ،فرم و تراکم شهری" ،استفاده از "حملونقل
پایدار"" ،عدم انتشار گازهای گلخانهای تأمین محیط مسکونی سالم و امن با استفاده از
فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،افزایش جذابیت مکان صورت میپذیرد /بهبود کیفیت مکان با
استفاده از پروژههای مختلف نوسازی /توجه به فضاهای عمومی بهعنوان عنصر مشخصه ایجاد
هویت شهر
زیرساختهای ارتباطی شهر :قابلیت دسترسی کالبدی و مجازی شامل( :داشتن اتصالهای فناوری
اطالعات و
ارتباطات ،داشتن اتصالهای حملونقل به فرودگاه ،راهآهن و جز آن ،شبکههای حملونقل
منطقهای و
بینالمللی) /زیرساختهای خدماتی شهر :کیفیت زیرساختهای خدماتی شهری ،خدمات و
تسهیالت پایهای برای حملونقل و ارتباطات و انرژی ،فضای سبز (سرانه فضای سبز) ،مطلوبیت
شهری (میزان سرانه تسهیالت و زیرساختهای فرهنگی) ،مکانهای فرهنگی و تاریخی شهر
توسعه شهری پایدار :بهبود کیفیت محیط (توسعه پایدار) با استفاده از برنامههای شهرسازی مدون
با تکیهبر نیروهای فرهنگی و طبیعی شهر /ابتکار عملهای حملونقل عمومی (سط بودجه دولت
برای حملونقل عمومی)

محدوده موردمطالعه
کالن شهر تهران بر ا ساس نتایج سر شماری سال  ،1395در محدوده مناطق  22گانه  8679936نفر جمعیت دارد که در
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پهنه معادل  716کیلومترمربع اســکانیافتهاند (مرکز آمار ایران .)1395 ،تهران در طول بیش از دویســت ســال پایتخت
بودن ،امکانات ،فر صتها و فعالیتهای متعدد و متنوعی را متمرکز و انبا شته کرده ا ست .به همین دلیل ،امروزه تهران با
توجه به مرکزیت اداری ،د ستر سی کارآمد به شبکههای ارتباطی و زیر ساخت حملونقل ،تراکم نهادهای اداری و اجرایی،
مراکز قدرت و ت صمیمگیری سیا سی و انبا شت شرکتهای دولتی و خ صو صی با حوزه نفوذ در سط ملی ،فر صتی
منحصــربهفرد را برای تمرکز شــرکتهای دانشبنیان فراهم میآورد .در واقع تهران با تمرکز بیش از هفتاد درصــد مراکز
اصلی و شرکتهای تخصصی و غیردولتی ،مرکز مدیریت و خدمات در ایران است (علیاکبری و همکاران .)1398 ،نتایج
طرح آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و تو سعه ن شان میدهد ،حدود  25در صد از کل کارگاههای دارای
فعالیت تحقیق و تو سعه و  25در صد کل مراکز تحقیقاتی ک شور در کالن شهر تهران م ستقر ه ستند و بعالوه ،حدود 45
درصد کل محققان کشور در استان تهران مشغول به کار است.

شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه

بحث و یافتهها
پس از شناسایی مؤلفههای اصلی و مؤثر بر توسعه شهری دانشبنیان بر اساس تحلیل محتوا 11 ،مؤلفه اقتصاد دانشمحور
( ،)S1سرمایه اجتماعی ( ،)S2زیر ساخت و سرمایه فرهنگی ( ،)S3سرمایه ان سانی ( ،)S4دانش ان سانی ( ،)S5مدیریت
دانش ( ،)S6تعامل و تبادل دانش ( ،)S7مکان دانش ( ،)S8کیفیت محیط کالبدی و فعالیتی شــهر ( ،)S9پایداری محیط
( ،)S10زیرساخت فناوری و ارتباطات ( ،)S11بر اساس تکنیک دلفی متناسب با کالن شهر تهران انتخاب شدهاند .فرایند
مدلسازی در ادامه بر اساس مراحل مختلف کاربرد روش ساختاری -تفسیری ذکر خواهد شد.
ت شکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری :در این ق سمت از پژوهش ماتری سی بر ا ساس مؤلفههای پژوهش تنظیم شد و از
متخ ص صین خوا سته شد تا ارتباط میان مؤلفهها را دوبهدو برر سی نمایند .ماتریس خود تعاملی با ا ستفاده از چهار حالت
روابط مفهومی تنظیم میگردد .حالتها و عالئم روابط مفهومی به شکل زیر ا ست .اگر مؤلفه  iمنجر به مؤلفه  jمی شود:
( )Dubey & Ali,2014حرف ” ،“Vاگر مؤلفه  jمنجر به مؤلفه  iمیشــود :حرف ” ،“Aاگر ارتباطی بین مؤلفه  iو
مؤلفه  jوجود ندارد :حرف ” ،“oاگر ارتباط دوطرفه اســـت و هر دو منجر به دیگری میشـــود :حرف ” ،“Xاطالعات
حا صل شده بر ا ساس روش مدل سازی که بر مبنای مد در فراوانیها ا ست ،جمعبندی میگردد .نتایج در جدول  3نمایش
دادهشده است.
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جدول شماره  .3ماتریس خود تعاملی ساختاری
S2
V

S1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11

S3
V
X

S4
A
X
X

S6
X
A
O
V
X

S5
A
X
X
X

S8
A
A
X
X
A
X
X

S7
X
X
X
X
X
V

S9
V
A
V
X
V
V
A
X

S11
X
X
O
X
X
V
A
A
V
O

S10
V
V
V
V
V
V
V
O
X

ت شکیل ماتریس د ستر سی :ماتریس د ستر سی اولیه از تبدیل ماتریس خود -تعاملی ساختاری به یک ماتریس دو ارز شی
(صفر -یک) حاصلشده است .برای استخراج ماتریس دسترسی باید در هر سطر عدد یک جایگزین عالمتهای  Vو X

و عدد صفر را جایگزین عالمتهای  Aو  Oدر ماتریس د ستر سی اولیه شود .همچنین این موارد باید رعایت گردد ،اگر
خانه ( )j,iدر ماتریس خود تعاملی نماد  Vگرفته ،همانطور که گفته شد خانه مربوطه در ماتریس دسترسی عدد  1و خانه
قرینه آن عدد  0را در همان ماتریس به خود اختصـــاص میدهند .در مورد گزاره  Xخانههای مربوطه هر دو عدد  1را به
خود اختصــاص میدهند .در مورد گزاره  Aخانه مربوطه در ماتریس دســترســی عدد  0و خانه قرینه آن عدد  1و در مورد
گزاره  Oخانههای مربوطه ،هردو عدد صــفر را در همان ماتریس به خود اختصــاص میدهند (.)Attri et al,2013:4

جدول  4ماتریس د ستر سی اولیه را که بنا بر ا صول ذکر شده تنظیم شده نمایان می سازد و همچنین روابط ثانویه میان
شاخصها برر سی میگردد .رابطه ثانویه بهگونهای ا ست که اگر بُعد  Jمنجر به بُعد  Iشود و بعد  Kرا منجر شود ،بُعد J

منجر به بُعد  Kخواهد شد .با شنا سایی روابط ثانویه میزان قدرت نفوذ و واب ستگی هر شاخص قابلت شخیص خواهد بود.
ستون قدرت نفوذ از جمع سطری و ستون وابستگی از جمع ستونی مؤلفهها حاصل میگردد .در واقع هریک از اعداد  1در
ســطرهای ماتریس دس ـترســی بیانگر روابط تأثیرگذار یک مؤلفه بر مؤلفه دیگر اســت و اعداد  1در ســتونهای ماتریس
دسترسی بیانگر وابستگی یک مؤلفه به مؤلفههای دیگر است (عظیمی .)90 :1398 ،نتایج حاکی از آن است که دو مؤلفه
سرمایه انسانی و دانش انسانی به ترتیب با میزان قدرت نفوذ  10و  9بیشترین تأثیر و عامل پایداری محیط با میزان قدرت
 1کمترین نفوذ را در د ستیابی به تو سعه شهری دانشبنیان در شهر تهران را دارا میبا شند .همچنین دو مؤلفه سرمایه
اجتماعی و تعامل و تبادل دانش با میزان  9دارای بیشترین وابستگی به سایر مؤلفهها هستند.
جدول شماره  .4ماتریس دسترسی
S1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

0
0
1
1
1
1
1
0
0

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

1

1
1

0
1
1

0
1
1
1

1
0
0
1
1

1
1
1
1
1
1

0
0
1
1
0
1
1

1
0
1
1
1
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1
0
1

1
1
0
1
1
1
1
0
1
0

1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
0
1
1
0
0

1
0
1
1
1
0

1
1
1
0
0

0
1
0
0

1
1
0

1
0

1

نفوذ
7
6
6
10
9
8
8
8
6
1
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S11

1
6

وابستگی

1
9

0
6

1
7

1
7

0
4

1
9

1
6

0
7

6

0
8

سط بندی و مدل سازی عوامل مؤثر بر تو سعه شهری دانشبنیان کالن شهر تهران :ماتریس د ستر سی نهایی باید به
سطوح مختلف دستهبندی شود .برای تعیین سط مؤلفهها در مدل نهایی به ازای هر کدام از آنها سه مجموعه خروجی،
ورودی و م شترك ت شکیل می شود .در نخ ستین جدول که ا شتراك مجموعه خروجی و ورودی آنیکی ا ست ،در فرآیند
سل سلهمراتب بهعنوان مجموعه م شترك مح سوب می شوند ،بهطوریکه این مؤلفهها در ایجاد هیچ مؤلفه دیگری مؤثر
نیستند .آن مؤلفهها پس از شناسایی باالترین سط از فهرست سایر مؤلفهها کنار گذاشته میشود .این تکرارها تا مشخص
شدن سط همه متغیرها ادامه مییابد .در این پژوهش سطوح چهارگانه مؤلفهها در یازده جدول بهد ستآمده که نتیجه
نهایی آنها در جدول  5جمعبندی شده است .مؤلفههای توسعه شهری دانشبنیان که مجموعه خروجی و مشترك آنها
کامالً یکسان باشند ،در باالترین سط از سلسلهمراتب مدل ساختاری تفسیری قرار میگیرد (اکبری و علیاکبری.)1396 ،
جدول شماره  .5سطحبندی مؤلفههای پژوهش در مدل تفسیری ساختاری
مؤلفه
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11

مجموعه خروجی
11 10 9 7 6 3 2
11 10 9 7 5 4 3
10 9 8 7 5 4 2
11 10 9 8 7 6 5 3 2 1
11 10 9 8 7 6 4 3 2 1
11 10 9 8 7 5 2 1
11 10 8 5 4 3 2 1
97654321
11 10 8 7 4 2
9
875421

مجموعه ورودی
11 8 7 6 5 4
11 9 8 7 6 5 4 3 1
875421
11 9 8 7 5 3 2
11 7 6 4 3 2
8541
11 9 8 6 5 4 3 2 1
11 9 7 6 4 3
10 8 6 5 4 3 1
97654321
9765421

مجموعه مشترك
11 7 6
11 9 7 5 4 3
87542
11 9 8 7 5 3 2
11 7 6 4 3 2
851
11 8 5 4 3 2 1
97643
10 8 4
9
75421

سط
3
2
2
4
4
3
2
4
3
1
2

در کالن شهر تهران بر ا ساس جدول  5عوامل مؤثر بر تو سعه شهری دانشبنیان به چهار سط طبقهبندی شده ا ست .در
گراف  ISMروابط متقابل و تأثیرگذاری بین مؤلفهها و ارتباط مؤلفههای ســطوح مختلف نمایان اســت که موجب درك
بهتر فضای تصمیمگیری میشود.

شکل  .4مدل مفهومی توسعه شهری دانشبنیان در تهران بر اساس مدلسازی ساختاری -تفسیری
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این مدل در چهار سط و سه الیه طراحی شده ا ست .الیه اول ( سط چهارم) مربوط به عوامل پایهای تو سعه شهری
دانشبنیان در کالن شهر تهران ا ست و ا ساس این مو ضوع را تحت پو شش خود قرار میدهد که شامل سرمایه ان سانی،
مکان دانش و دانش ان سانی ا ست .در این سط سرمایه ان سانی بهوا سطه نوآوری و خالقیت خود و از طریق مکانهای
دانش در تو سعه شهری دانشبنیان در کالن شهر تهران سهم ب سزایی را دارا میبا شد و بهعنوان موتور محرکه تو سعه
شهری دانشبنیان بهحساب میآید .زیرا افزودن سرمایه انسانی ،به منبع دانش و عمل کردن بهعنوان محرك اقتصادی از
طریق نوآوری و تو سعه و پژوهش و در نظر گرفتن ت سهیل شرایط پذیرش و اعطای امتیاز به کارکنان دان شی در تهران
بسیار حائز اهمیت است .در واقع بایستی از ظرفیت پژوهش و نوآوری سرمایه انسانی در فرایند کسبوکار و تولید استفاده
شــود و به پشــتیبانی و حمایت الزم و تســریع در پژوهشهای دانشــگاهی و بهکارگیری ایدههای نو و خالق در فرایند
ک سبوکار و مکانهای دانش توجه ا سا سی شود .الیه دوم شامل ویژگیهای ساختاری تو سعه شهری دانشبنیان در
کالن شهر تهران است که شامل مؤلفههای سط سوم و دوم میباشد ،سط سوم شامل مؤلفههای اقتصاد دانشمحور،
مدیریت دانش و کیفیت محیط کالبدی و فعالیتی شهری ا ست ،در واقع میتوان اینگونه متذکر شد که از طریق مدیریت
دانش منا سب در شهر تهران و د ستیابی به اقت صاد دانشمحور با در نظر گرفتن سرمایه مالی دانشپایه ایمن که پایداری
اقت صادی سی ستم سرمایه را القا میکند ،میتوان موجب افزایش کیفیت محیط کالبدی و فعالیتی در شهر شد ،زیرا از
عوامل تعیین کننده کلیدی در جذب و حفظ افراد خالق و دانش آفرین که بهعنوان موتور محرکه توســـعه شـــهری
دانشبنیان در تهران مح سوب می شوند ،کیفیت محیط کالبدی و فعالیتی شهر ا ست زیرا که کارکنان دانش آفرین محل
اقامتشان را صرفاً بر اساس بیشینهسازی حقوقشان انتخاب نمیکنند ،در نتیجه کیفیت مکان و زندگی یک عامل با اهمیت
روزافزون برای شهرهای دانشبنیان ا ست که در این را ستا هم متأ سفانه در ایران با چالشهای ا سا سی روبهرو ه ستیم.
سط دوم شامل فناوری و ارتباطات ،تعامل و تبادل دانش ،زیرساخت سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی است .در واقع
از طریق تو سعه فناوری و ارتباطات در تهران قابلیت د ستر سی (ارتباط مکانی قوی) و قابلیت ات صال بر ارتباط یکپارچه با
دیگر مراکز دانش توســط شــبکههای خوب حملونقل منطقهای و بینالمللی فراهم میآید و با توســعه زیرســاختهای
فناوری اطالعات ( ،)ICTتمرکز سیا ست دولت الکترونیک ،ارائه د ستر سیها و گ سترش وب سایتهای تجاری ،موجب
افزایش تعامل و تبادل دانش ،تقویت فرهنگ کارآفرینی و خالقیت ،توسعه زیرساخت فرهنگی و در نهایت افزایش عدالت
اجتماعی خواهد شد .الیه سوم غایت توسعه شهری دانشبنیان است که شامل مؤلفه سط اول یعنی دستیابی به مکانی
پایدار و با کیفیت برای زندگی است.
نتیجهگیری
توسعه شهری دانشبنیان رهیافتی جدید در برنامهریزی شهری و برآمده از اقتصاد (توسعه) دانشبنیان با هدف توسعه
شهری پایدار و پیشرفت اقتصادی است که دانش را بهعنوان عنصر سازمان دهنده محوری برای توسعه شهرها و منطقهها
در نظر میگیرد و با توجه به مطالعات و پروژههای گسترده چه در کشورهای توسعهیافته چه در کشورهای درحالتوسعه،
عملکرد بسیار خوب و حائز اهمیتی داشته که میتواند جایگزین طرحهای توسعه کنونی شهرها در سط دنیا با توجه به
بستر موجود باشد .متأسفانه در ایران چالشهای گستردهای در ارتباط با توسعه شهری دانشبنیان وجود داشته و دارد ،لذا
پرداختن به این موضوع بسیار حائز اهمیت است .این تحقیق بهمنظور دستیابی به چارچوب نظری همگرا در حوزه تبیین
توسعه شهری دانشبنیان در تهران از روش مدلسازی ساختاری -تفسیری ،بر اساس ایجاد تعامل میان عوامل مؤثر بهره
برده است تا بتواند شکاف نظری ذکرشده را پر نماید .در واقع تبیین توسعه شهری دانشبنیان در تهران نیازمند یافتن
مؤلفههای اصلی و اثرگذار و برقراری ارتباط بین آنهاست .این تحقیق بینش و شناختی جدید از ماهیت توسعه شهری
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دانشبنیان در کالنشهر تهران ارائه دارد که موجب تشخیص اولویتهای اقدام در فضای تصمیمگیری میشود .بر اساس
جدول  5عوامل مؤثر بر آینده توسعه شهری دانشبنیان در کالنشهر تهران به چهار سط طبقهبندیشده است .در گراف
 ISMروابط متقابل و تأثیرگذاری بین مؤلفهها و ارتباط مؤلفههای سطوح مختلف نمایان است که موجب درك بهتر فضای
تصمیمگیری میشود .در این بخش سه عامل سرمایه انسانی ،دانش انسانی و مکان دانش در پایینترین سط (سط
چهارم) قرارگرفتهاند که مانند سنگ زیربنایی مدل عمل میکنند ،در نتیجه ارتقاء توسعه شهری دانشبنیان در کالنشهر
تهران باید از این مؤلفهها آغاز شود و به سایر مؤلفهها تعمیم یابد ،از سوی دیگر این سه مؤلفه ارتباطات دوسویه با یکدیگر
دارند .مؤلفههای اقتصاد دانشمحور ،مدیریت دانش و کیفیت محیط کالبدی و فعالیتی شهر در سط سوم ،مؤلفههای
سرمایه اجتماعی ،زیرساخت و سرمایه فرهنگی ،تعامل و تبادل دانش و فناوری و ارتباطات در سط دوم و مؤلفه پایداری
محیط در سط اول قرار دارند .تمامی مؤلفههای ذکرشده از مهمترین عوامل کلیدی بر توسعه شهری دانشبنیان در
کالنشهر تهران است ،ولی عاملهایی که در سط باالی مدلسازی ساختاری تفسیری قرارگرفتهاند از تأثیرپذیری بیشتری
برخوردارند .نتایج مقاله نشان میدهد ازلحاظ قدرت نفوذ (میزان تأثیری که هر عامل بر سایر عوامل دارد) دو مؤلفه سرمایه
انسانی و دانش انسانی به ترتیب با میزان قدرت نفوذ  10و  9با باالترین قدرت نفوذ و تأثیر و بهعنوان محرك یا برانگیزاننده
توسعه شهری دانشبنیان در تهران به شمار میروند .هرگونه اقدام در جهت دستیابی به توسعه شهری دانشبنیان در تهران
باید به نقش و جایگاه این عوامل توجه شود .در مقابل مؤلفه پایداری محیط با میزان قدرت  1کمترین نفوذ را در دستیابی
به توسعه شهری دانشبنیان در شهر تهران دارا میباشد .در سط ابعاد نتایج مؤید این است که عوامل تأثیرگذار اصلی در
آینده توسعه شهری دانشبنیان در کالنشهر تهران بعد اجتماعی -فرهنگی است .همچنین دو مؤلفه سرمایه اجتماعی و
تعامل و تبادل دانش با میزان  9دارای بیشترین وابستگی به سایر مؤلفهها هستند ،بهعبارتیدیگر برای ایجاد و ارتقاء این
مؤلفهها عوامل بسیاری دخالت دارند و خود آنها کمتر میتوانند زمینهساز تغییر و تأثیر در جهت دستیابی به توسعه شهری
دانشبنیان در کالنشهر تهران شوند .از سوی دیگر با توجه به شکل  3که نحوه تعامل عوامل نشان دادهشده است ،برخی
عوامل ارتباطات تنها بهصورت یکسویه بوده و این بدان معناست که یکی از عوامل بر دیگری تأثیر دارد ،بهطور مثال در
الیه دوم مؤلفه مدیریت دانش با مؤلفه کیفیت محیط کالبدی و فعالیتی شهر ارتباط یکسویه داشته ،این بدان معنا است
که مدیریت دانش مناسب در کالنشهر تهران موجب افزایش کیفیت محیط کالبدی و فعالیتی شهر خواهد شد .زیرا باید
بدانیم دانش در اقتصاد دانشبنیان ،ماهیتی استراتژیک برای کشور دارد و عالوه بر اینکه باید در الیه ارشد سازمانها به
آن توجه شود ،میبایست مدیریت وزارتخانهها و دستگاهها دولتی مبتنی بر دانش باشند و تصمیمگیریهای مدیریتی رنگ
و بوی دانشی به خود بگیرند .ضمناً بهبود سیستمهای مدیریتی کشور به مدیریت دانشبنیان و همهگیر شدن استفاده از
سیستمهای مدیریت دانشبنیان بهطور حتمی ،ضریب افزایش بهرهوری در سازمانها را بهشدت افزایش خواهد داد و در
نهایت بر روی کیفیت محیط کالبدی و فعالیتی شهر تأثیر خواهد گذاشت .همچنین در برخی عوامل ارتباط بهصورت دوسویه
است ،بهطور مثال در سط چهارم شکل  3ارتباط میان سرمایه انسانی و مکان دانش بهصورت دوطرفه است زیرا تولید
دانش تا حد زیادی وابسته به خالقیت و نوآوری است که فعالیتهایی انسان-محور و پدیدههای غالباً شهری هستند.
ازاینرو توجه خاصی به ساخت مکانهای شهری با یک مقیاس و سط خاص زیرساخت دانش و دسترسی به آن ازجمله
شامل "پاركهای علمی/فناوری/نوآوری"" ،کانونهای دانش"" ،حوزههای دانش/نوآوری"" ،محوطههای دانش" در
کالنشهر تهران بسیار حائز اهمیت است .مروری بر نتایج بهدستآمده از پژوهشهای سایر محققان نیز مؤید صحتوسقم
نتایج پژوهش فوق میباشد :نتایج این مقاله در ابعاد اجتماعی -فرهنگی و کالبدی -محیطی ،با نتایج پژوهش نیوشا
اسماعیلپور و همکاران در سال  ،2018در ارتباط با مؤلفههای دانش انسانی ،سرمایه انسانی و مکان دانش همخوانی دارد،
همچنین در بعد نهادی ،همچنین با پژوهش ایگیت کانالر و همکاران در سال  ،2017با مؤلفه مدیریت دانش و تعامل و
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تبادل دانش تعامل مارپیچ سهگانه (دولت ،صنعت و دانشگاه) که بهعنوان عناصر حیاتی در دستیابی به شهر دانشبنیان
هستند ،هماهنگی دارد ،همینطور ازلحاظ ابعاد اقتصادی ،محیطی و اجتماعی – فرهنگی با نتایج پژوهش سیگو النا در سال
 2015هماهنگی دارد ،نتایج حاکی از آن است که شهرهای دانش واقعی در جهان نشان میدهند که استراتژیها باید عمدت ًا
متمرکز بر ترویج و تقویت خطمشیهای جدید ،ساخت یک جامعه پیوسته یادگیرنده ،توسعه دولت الکترونیک ،رشد صنایع
در آینده ،تقویت تجارت الکترونیک ،بهبود زیرساخت و دسترسی ،پیوند دادن جوامع و توسعه فرهنگ باشند و ازلحاظ بررسی
ابعاد چهارگانه توسعه شهری دانشبنیان با پژوهش جمعهپور و همکاران در سال  ،1396هماهنگی دارد .همینطور ازلحاظ
کاربرد رهیافت توسعه شهری دانشبنیان با نتایج تحقیقات محمودپور در سال  ،1394منطبق است و او معتقد است که
عوامل محتوایی پایهگذاری توسعه شهری دانشپایه در شهر تهران (نخست) دانشگاهها و مراکز پژوهشی( ،دوم) حوزههای
اجتماع دانش (پاركهای علمی و فناوری و عناصر زیرمجموعه آن یعنی شرکتهای دانشپایه و مراکز رشد و جز آن)،
(سوم) کارکنان دانش (یا سرمایه انسانی) هستند که در صورت وجود و تقویت این سه عامل است که فعالیتهای مبتنی بر
دانش در شهر تهران شکلگرفته و خالقیت و نوآوری در شهر بروز و تداوم مییابد .در ادامه آنچه فهم آن بر پایه یافتههای
این پژوهش بهعنوان راهنمای گذار تدریجی تهران بهسوی توسعه شهری دانشبنیان ضروری است ،در موارد زیر در قالب
پیشنهادها قابل جمعبندی است:
اقدام  :1فرهنگ دانشبنیان :باید فرهنگی ایجاد شود که حامی خبرگان و دانش آفرینان باشد و با طراحی سیستمهای
پاداش ،مبتنی بر دانش ،حامی فرهنگ درآمدزایی از دانش شویم .اقدام  :2بازار دانش :بازار فروش مناسبی برای محصوالت
و خدمات شرکتهای دانشبنیان وجود ندارد ،لذا شرکتهای دانشبنیان میبایست با ابزارهای مدیریتی ،روشهای
تجاریسازی و بازاریابی دانش بیشتر آشنا شوید و از سوی دیگر بایستی تقویت همکاری در بازار سازی و بازاریابی برای
محصوالت دانشبنیان حوزه مدیریت شهری و ترویج فرهنگ اقتصاد دانشبنیان بهعنوان مؤلفه مهم اقتصاد مقاومتی در
کالنشهر تهران در نظر گرفته شود .اقدام  :3مدیریت دانشبنیان :الزم است همه وزارتخانهها و دستگاههای زیرمجموعه
آنها و بخش خصوصی نسبت به ایجاد و ابالغ پستی به نام مدیر ارشد دانش بهعنوان نقشی استراتژیک در توسعه اقتصاد
دانشبنیان اهتمام نمایند .اقدام  :4فعالیت دانشبنیان :مشارکت در ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی دانشبنیان ،جذب
دانشآموختگان و نیروی انسانی ماهر (سرمایه انسانی) در قالب ایجاد شرکتهای دانشبنیان برای کمک به پیشرفت
فناورانه شهر تهران .اقدام  :5توسعه مراکز نوآوری و سایر نهادهای الزم ،در کنار قطبهای فناوری در سط مناطق و
محالت شهر تهران برای تأمین زیرساختها و نهادهای پشتیبان شکلگیری و توسعه شرکتهای دانشبنیان در شهر.
اقدام  :6دانشگاه کارآفرین :درصد ناچیزی از درآمد دانشگاهها از محل فروش دانش و انتقال فناوری است .افزایش سهم
همکاری در تحقیقات کاربردی بین صنعت و دانشگاه و اهتمام جدی به تغییر ماهیت دانشگاهها در تبدیلشدن به دانشگاه
کارآفرین یک دغدغه جدی در کشور است .روشهای آموزشی فعلی دانشگاهها نیز جوابگوی نیاز صنعت در شرایط پیچیده
فعلی نیست .اقدام  :7نوآوری مستمر :کمک به رفع تنگناهای شهر از طریق توسعه نوآوری مستمر و فناوریهای نوین
در کالنشهر تهران .اقدام  :8در نظر گرفتن استارتاپها و نقش پاركهای علم و فناوری در اسناد باالدست .اقدام :9

تحقق حکمروایی کارآفرینانه :در همین راستا مدیریت شهری بایستی با ایجاد بسترهای مناسب راه را برای تحقق شهر
دانشبنیان ،هوشمند و خالق بهعنوان محیط و بستر حکمرانی کارآفرینانه شهری فراهم کند.
تقدیر و تشکر

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله که مستخرج از رساله دکتری است ،حامی مالی نداشته است.
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