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Background: The overuse of unstable urban income to develop cities has led to a lot of 
problems for the communities. Indeed, continuing this trend has posed a serious challenge to 
the cities and regions. 
Objectives: The purpose of this study was to investigate the role of the knowledge-based areas 
in the urban and regional development based on the theoretical foundations and global 
experiences. 
Methodology: Documentary and library methods have been used to study the theoretical 
foundations and the empirical background. 
Results: Innovation is one of the main pillars of the knowledge-based cities that is the focus of 
interest in the recent decades. One of the outcomes of the innovation areas is the formation of 
the knowledge-based cities. Hence, the city-regions are the center of growth and the center of 
knowledge. The process of innovation actually addresses what makes knowledge valuable and 
how it is created through the interactive and complex relationships in an institutional setting. In 
other words, the key elements of this complex are the Universities, industries, and governments. 
If they connect optimally, the development will be achieved through the knowledge-based cities 
and regions. The global experiences have represented this fact clearly. 
Conclusion: The link between the creative individuals, the major investors, and the urban and 
regional rulers has provided a conducive environment for the emergence of a new concept in 
the scientific community, namely the knowledge-based city. The two driving forces in the 
formation of the cities and areas of knowledge have changed the spatial structure of planning 
and divided it into three levels of the regional planning, urban planning, and urban design. Given 
the important role of the relationship between the urban and regional planning in a coherent 
hierarchical system, it is important to focus on the regional innovation system and the coherent 
relationship between the levels of the regional planning, urban planning and urban design in the 
creation and operation of knowledge-based cities. 

Highlights: 
The knowledge-based city has been the focus of attention of the international organizations, 
urban managers, and research communities over the past few decades. Just as it is important to 
know the knowledge-based city, knowledge management also plays an important role in the 
development of the cities and regions, so that without the management, the development is not 
possible in any of the economic, social and cultural dimensions. 
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 بنیان، دانش شهر ها:کلید واژه
 توسعه ای،منطقه نوآوری نوآوری،
  دانش مدیریت ای،منطقه و شهری

ای را برای این جوامع بوجود ، مشکالت عدیدهتوسعه شهرها یبرا یشهر داریناپا یمداوم از درآمدهااستفاده بیان مسأله: 

  روند، شهرها و مناطق را با چالش جدی مواجه کرده است. آورده و ادامه این

 است. ای بر اساس مبانی نظری و تجربیات جهانیبررسی نقش مناطق دانش بنیان در توسعه شهری و منطقههدف  هدف:

 ه است.پرداخته شد و پیشینه علمی ای به مطالعه مبانی نظری و سوابق تجربیبا روش اسنادی و کتابخانهاین مقاله  روش:

مناطق  جیاز نتا یکیباشد همواره مطرح می انیدانش بن یشهرها یاز ارکان اصل یکیعنوان به یمبحث نوآور: هایافته

 نیبه ا ینوآور ندیرشد و مرکز دانش هستند. فرآ کزها مرمنطقه -رو، شهر نیاست. از ا یدانش یشهرها یریشکل گ ینوآور
 جادیا ینهاد طیمح کیدر  دهیچیروابط متقابل و پ قیطر زکند و امی لیبه ارزش تبددانش را  یزیپردازد که چه چمسئله می

ارتباط به نحو مطلوب  نیباشند چنانچه اها، صنعت و دولت میمجموعه دانشگاه نیا یعناصر اصل گرید یعبارتبه .شودمی
 نیا یایگومطرح شده،  تجربیات جهانید. گردحاصل می انیشهرها و مناطق دانش بن قیبه توسعه از طر دنیبرقرار گردد رس

 است. تیواقع

ظهور  یبرا یمساعد طیمح ،ایو منطقه یشهر انیگذاران عمده و حکمروا هیافراد خالق و سرما نیب وندیپ: گیرینتیجه

 یریدر شکل گ شرانیپ یرویدو ن است،را فراهم آورده  "انیشهر دانش بن"تحت عنوان  یدر جامعه علم یدیمفهوم جد
 یو طراح یشهر یزیر برنامه ،ایمنطقه یزیر را در سه سطح برنامه یزیبرنامه ر ییساختار فضا ،یشهرها و مناطق دانش

منسجم، توجه  ینظام سلسله مراتب کیای در و منطقه یشهر یزیبرنامه ر نیاند. با توجه نقش مهم ارتباط بداده رییتغ یشهر
 در یشهر یو طراح یشهر یزیبرنامه ر ،ایمنطقه یزیسطوح برنامه ر نینسجم بای و ارتباط ممنطقه یستم نوآوریبه س
 است. تیحائز اهم انیدانش بن یشهرها یو راه انداز جادیا یراستا

 نکات برجسته:
به  .شودتوسعه استفاده می کیهای استراتژقرار گرفته و در برنامه یقاتیشهر دانش در طول چند دهه گذشته مورد توجه جوامع تحق

که بدون  یبه طورمؤثر است  زینو مناطق دانش در توسعه شهرها  تیریشهر دانش مهم است مد کیهمان اندازه که شناخت 
 باشد.نمی ریامکان پذ یو فرهنگ یاجتماع ،یکدام از ابعاد اقتصاد چیتوسعه در ه ت،یریمد

 
دانش ای. منطقه و شهری توسعه در نوآور و بنیان دانش شهرهای نقش(. 1211. )یطبیبی، سیدحمیدرضا، رفیعیان، مجتبی، ماجدی، حمید و زیاری، یوسفعل رجاع به این مقاله:ا
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 بیان مسأله
از  یکیاز آن است که  یحاک ایمنطقهو  یشهر یافتگیعدم توسعه  یشناس بیمختلف در خصوص آس هایبررسیمطالعات و 

 یعدم مولدها لیبه دل هاآندر شهرها و مناطق  یناکاف زانیبه م همآن داریپا یخصوص عدم وجود درآمدها نیدرونزا در ا مؤثرعوامل 
 شهرها و مناطق توسعه گریموفق د اتیبر اساس تجرب هاییروشدرونزا از چه  ایمنطقهو  ی. لذا توسعه شهرباشدمی یمکف یمال
و  ایمنطقه و یدر سطوح مل رانیگ میو تصم زانیربرنامه جانبههمهمورد توجه  دیاست که با ایمسئله قابل حصول است ایدن افتهی

 .ردیقرار گ یشهر
ه گسترده انجام شده، امروز قاتیبواسطه مطالعات و تحق یشهر یزیدر عرصه برنامه ر ایموفق دن یشهرها اتیبر تجرب یبا مرور

 شهر ودر سطح  داریپا یدر شهرها و مناطق، کسب درآمدها یرشد و توسعه شهر یاز الزامات اساس یکیاست که  دهیمشخص گرد
 یوامع بشرج یبر دانش برا یتوسعه مبتن یایراستا مزا نیا و در باشدمی ایمنطقهو  یشهرتوسعه  هایشاخصارتقا  قیمنطقه از طر

بر دانش  یدر جهت توسعه مبتن یرامونیپ یاست که شهرها و نواح نیا ایمزا ترینمهماز  یکیفراوان قرار گرفته است.  دیمورد تأک
 جادیا قیدانش محور از طر یروند رشد و توسعه اقتصاد ندهکن عیکه تسر انیدانش بن یتوجه بـه نقـش شهرها. با ندیعمل نما

 یی( و حکمرواانیدانش بن یو بخش صنعت )کسب و کارها یمراکز دانشگاه نیارتباط ب جادیدانـش و ا ـدیتول یمناسـب بـرا یطـیمح
پرورش دانش محسوب  یابر یبه عنوان محل ،یو بـه تبـع آن شهر دانش یاست و از آنجا که جامعـه دانشـ ایمنطقهو  یشهر
پرورش افراد مختصص و خلق دانش در شهر،  یرا برا ییو فضا کنندمیجوامع و شهرها نخبگان علوم مختلف را جذب  نیا شودمی

 باشدیم کمیو  ستیشد شهرها در قرن بو ر داریجهـت بهبود توسعه پا هاییراه افتنی یدانش یدر واقع هدف شهرها سازندمیفراهم 
و کسب و  یو نوآور تیگفت خالق توانمیکه  سازدمیفـراهم  ینـوآور یرا بـرا ییفضـا ان،یدانش بن یشهرها نیا رافزون ب

 نیا ه. با توجه بگرددمیقلمداد  یو به تبع آن مل ایمنطقهو  یرشـد اقتصـاد شـهر یو محور یبه عنوان عامل اصل یدانش یکارها
 یامنطقه و یشهر زانیو توجه برنامه ر دییمورد تأ ایمنطقهو  یدر توسعه شهر انیبن نشدا یرو، نقش شهرها شینگرش و موضوع پ

 . عرصه قرار گرفته است نیو محققان و مسئوالن جوامع موفق در ا

 و پیشینه پژوهش ینظر یمبان
جایگزین انقالب صنعتی گردید. جامعه دانش یکی از نتایج انواع تحوالت پس از پدیدار شدن مشکالت جامعه صنعتی، انقالب دانش 

در  یالدیم 00به طوری که قرن  شده است تررنگپر  0992به طور خاص با پدیده جهانی شدن در سال  که است، جوامع امروزی
به جامعه مبتنی بر دانش مورد توجه واقع به عنوان مرکز شهرهای دانش شناخته شده و گذار از جامعه مبتنی بر مواد و محصوالت 

 (.010، 0200، سون)ژاکوب قرار گرفته است

ش دانو  گرددمیگذاری بنیان پیشرفته در آموزش و پرورش، تحقیق و توسعه سرمایهجامعه در شهرهای دانش GDP بیشتر درآمد
 (.02210)چاتزکل،  باشدمیان، کارکنان و مدیران آن در گرو اذهان شهروند هاشهراین 

و ارتباطات شده است. با این وجود در دهه گذشته این مفهوم به تدریج  آوریفندر دو دهه گذشته، اهمیت اطالعات موجب انقالب 
 هایوشتهناین مفهوم که قدمتی نزدیک به نیم قرن دارد، در  منشأبه نام شهر دانش بنیان شده است.  ترجامعجایگزین یک مفهوم 

مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر تمام جوامع تولید، اشکال متنوعی از دانش را برای بهبود رقابت،  5و مک الپ 1، دراکر3بل
ا . توسعه اقتصادی در یک جامعه دانش بگیرندمیپایداری به عنوان یک هدف اولویت دار در نظر  کیفیت زندگی، عدالت اجتماعی و

 (.05، 0200)ژاکوبسون،  شودمیگسترش دانش صریح، ضمنی و دانش کدگذاری  فرایندهای یادگیری فردی و گروهی، قادر به
را دارد.  به یک جامعه دانشی به سمتچنین گفت، برنامه ریزی شهری نقش قابل توجهی در جامعه برای توسعه  توانمیبنابراین 

 . دهدمیرا پوشش  محیطیزیستمختلف اقتصادی، اجتماعی و  هایدیدگاهو  هاجنبهریزی این نوع برنامه

                                                           
0 Jacobson, 2012,14 
0 Chatzkel, 2004 
3 Bell 
1 Drucker 
5 Machlup 
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 .../ طبیبی و همکاران و نوآور در انیدانش بن ینقش شهرها

 
میالدی جوامع غربی از جامعه کشاورزی به جامعه سنتی روی آوردند و جامعه امروز در حال تبدیل شدن از یک جامعه  09در قرن 

منجر به توسعه شهری دانش بنیان  00تحوالت در قرن . می باشد شدهصنعتی به آن چه که امروز به عنوان جامعه دانش شناخته 
سیر تحول جوامع  0شکل  (.02220، رو به رشد جهان است )یاجیتکانالر، اوکنار، وسترنمنتکامل و حرکت ن به معنی شده است که ای

 .دهدمینشان را از جامعه کشاورزی به جامعه دانش بنیان 

 
 

 
 جوامع سیر تحول  .0شکل 

 

ش و باعث افزای باشدمیخود  هایحوزهشهری است که در پی خلق ارزش در تمامی  "شهر دانش بنیان"به اعتقاد لیف ادینسون 
به صورت اقتصاد  "شهر دانش بنیان" زیندر برخی از تحقیقات  شودمیفرهنگی و توسعه اقتصادی  یبانیپشت در استانداردهای زندگی،

حاصل از تحقیق و پژوهش، فناوری و قدرت هوش و ذکاوت تعریف گردیده است. ال ناشی از صادرات با ارزش افزوده با ایمنطقه
این گونه از شهرها در مقایسه با سایر انواع شهرهای دارای اقتصاد پیشرفته، بیشتر بر آموزش و پرورش و تحقیق و پژوهش سرمایه 

 (.3،0393)حمید یاری، نمایندمیگذاری 

رگازاکیس و دیگران معتقدند که شهر دانشی، شهری است که به منظور توسعه دانایی محور، اقدام به تشویق خالقیت مستمر، ا
د به وسیله تعامل مستمر بین شهروندان و درعین توانمیاشتراک گذاری، ارزیابی، نوسازی و به روز رسانی دانش نموده است این امر 

ر شهرها تحقق یابد. فرهنگ به اشتراک گذاری، دانش شهروندان هم چنین طراحی مناسب شهری، و شهروندان سای هاآنحال بین 
. بنابراین شهر دانشی شهری است که با هدف توسعه دانش محور اقدام دهدمیاین تعامالت را بهبود  IT هایشبکهو  هاساختزیر 

طالح اص .شودمییق تعامل مستمر بین عوامل دانشی محقق این امر از طر نمایدمیبه تشویق مستمر فرایندهای مدیریت دانش 
به هر موجودیتی از جمله انسان، سازمان، دانشگاه، پارک فناوری، مراکز پژوهشی و غیره که دانش را  کندمی)عوامل دانشی( اشاره 

 (.620، 0222، )ارگازاکیس، متازیوتیس، پسارس کندمیمدیریت 

. این شهرها دشومیدانش ایجاد و به کار گرفته  هاآنکاریلو معتقد است که شهرهای دانش بنیان تنها مراکز پویایی هستند که در 
ائل حاصل از مس هایچالشقادر به مواجهه با  هاحلراهو کارآفرینی برای ایجاد  هاارزشبه دلیل تمرکز بر سرمایه انسانی، زیرساخت، 

 (.0322، فر)ناصری، قوامی باشندمیجدید  هایفرصتو ایجاد  هاآنمهار نمودن  حیاتی کره زمین،
دورهای کری"شهر دانش را مانند یک چتر بر نهادهای جغرافیایی که به خلق دانش و پوشش دیگر مناطق دانش مانند  3دویر و پاشر

 (.3211 ،0220)ورک فاندیشن،  ندا هتعریف کرد پردازدمیو مناطق دانش  "دانش هایدهکده"،"بنادردانش"،"دانش

در بخش دانش نیاز به شرایط و محیطی متفاوت از تولید  هافعالیتکه ماهیت توسعه شهرها مرتبط با  دهندمینشان  هاپژوهش
ارچوب توسعه چ ر( داستکهلم و که این امر باعث ظهور انواع مختلف شهر دانش )مانند: آستین، بارسلونا، سائوپائولو دمبتنی بر کاال دار

 (.09955)نایت،  مبتنی بر دانش شده است
 برخی از مفاهیم مرتبط با شهر دانش آورده شده است. 0در جدول 
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 0جدول 
 مفاهیم مرتبط با شهر دانش

 تعریف نویسنده شهر

شهر 
 تکنولوژی

کوتکین و 
 0220، 0دیول

این شهرها در ساخت محصوالت و حمایت از ارزش افزوده با تولید باال و مقرون به صرفه نیز برتری دارند. خدماتی که 
بسیار پایین زندگی، محیط کسب و کار حمایتی و همکاری  هایهزینهفته شده عبارتند از: رگ در نظر هاآنبرای 

 مقامات محلی و کارکنان جهت ایجاد صنایع جدید.
 نواحی

 نوآوری
 0999، 0هنز

یک مکانیزم قدرتمند و سریع برای انتقال و افزایش دانش تخصصی  مؤسسات، هاشرکتتجمع جغرافیایی از مردم، 
 است. ترسادهاست. به اشتراک گذاری دانش، مهارت و تجربه زمانی که اجزای شبکه یادگیری در همان محل است 

شهر 
 هوشمند

 0999، 3وهت
مسئول است. هدف یک شهر هوشمند تثبیت موقعیت  ITدر یک شهر هوشمند دولت برای دسترسی جامعه به خدمات 

 .کنندمیرونق ارتباطات است و به ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر دانش کمک  شهروندان، حمایت از استارتاپ ها و

 شهر دانش
، 1ادوینسون
0223 

ی . به طور کلشودمیتشویق و پرورش دانش طراحی شده است تعریف  شهر دانش به عنوان شهری هدفمند که برای
و ارائه استانداردهای باالی زندگی، پشتیبانی فرهنگی و  هازمینهشهر دانش یک جستجو برای ایجاد ارزش در همه 

 آموزش مد جامعه از طریقآتوجهی بیشترین در طور قابلدانش به  یدر شهرهااست.  هازمینهتوسعه اقتصادی در همه 
 .باشدمیمد آش نیروی انسانی کاررو پرو

 ایمنطقهنوآوری 
 اینطقهماست بعبارتی دیگر مطالعات در خصوص نوآوری  ایمنطقهی دانشی، نوآوری هامنطقه -حاصل ایجاد شهر ایمنطقهدر بعد 

نقش بسزایی دارند که به تبع آن این آثار در توسعه کیفی  ایمنطقهتوسعه  هایشاخصمناطق نوآور و خالق در ارتقا  دهدمینشان 
 .شهرهای این مناطق و سایر نقاط آن متبلور خواهد شد

سنتی  هاینگرش کنندهلنظام مند نوآوری شکل گرفته است ولی در واقع تکمی هاینگرشدر درون  ایمنطقهدیدگاه نظام نوآوری 
صنعتی و مناطق صنعتی است که بر یک اصل اساسی استوارند که نزدیکی  هایخوشهصنعتی،  هایقطبمانند  ایمنطقهتوسعه 
توسعه در منطقه شود )پاکزاد بناب، سعدآبادی، کاظمی در یک منطقه منجر به افزایش هم افزایی و  هاشرکتو مجاورت  ایمنطقه

 .(52، 0392، اسفه، عظیمی، حسینی
نوآوری شکل گرفته است و در آن تعامل  هایسیستمو در قالب مفهوم  ایمنطقهعه توس هایمدلاز رویکردهایی که در پی تکامل 

مدلی فضایی و محیطی است که در آن نوآوری از  "Triple-Helix" مدل باشدمیبسیار مورد توجه و اهمیت  ایمنطقهبین عناصر 
ن ، صنعت و دولت. ایهادانشگاهموعه عبارتند از و عناصر این مج شودمیطریق روابط متقابل و پیچیده در یک محیط نهادی ایجاد 

 هاینگاهباخیر و توسط اتسکویتز و لیدسترف مطرح شده است. در این مدل روابط بین سه ضلع مثلث یعنی دانشگاه،  هایدههمدل در 
 (.05 ،0322بیان شده است )تقی دخت،  مؤثرصنعتی و دولت در نوآوری و توسعه منطقه بسیار مهم و 

است که مورد توافق پژوهشگران، کارآفرینان و خط  هامدت، عامل اساسی در توسعه و رشد اقتصادی است این واقعیت نوآوری
که میان مناطق مختلف جغرافیایی توزیع نامتوازنی در سطح نوع رفتار نوآورانه وجود دارد.  دهدمیمشی گذاران است. شواهد نشان 

به عنوان مرکز نوآوری و رقابت پذیری « سطح منطقه»داشت تا توجه خود را به  بر آنرا  این مسائل، پژوهشگران و خط مشی گذاران
 .(00 ،0392)پاکزاد بناب و همکاران،  کنند دیتأکدر اقتصاد جهانی معطوف و بر روابط متقابل فناوری، نوآوری و منطقه صنعتی 

دولت  هایکمکحال با توجه به مسئله عدم وجود درآمدهای پایدار در شهرها و مناطق و از طرفی نیازمندی شهرها و مناطق به 
ه عمرانی به جهت وابستگی ب هایبودجهعمرانی به نقاط یاد شده و عدم ثبات و پایداری منابع اعتباری  هایبودجهاز طریق تزریق 

 و مطالعات هابررسیدهد مانند فروش نفت خام، خش اصلی درآمدهای کشور را به خود اختصاص مییک منبع درآمدی، که ب عمدتاً
 :باشدمیزیر  قراربه ایتوسعهمنابع مالی عمرانی و  نیتأمی دانش بنیان در هامنطقهدر زمینه موفقیت شهر 

                                                           
0 Kothkin and Devol, 2001 
2 Heinz, 1999 
3 Toh, 1999 
4 Edvinson, 2003 
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افزایش استخدام و بهبود ین موارد اشاره نمود: توان به ای بسیاری هستند که از آن جمله میبنیان دارای مزایای شهرهای دانش

 گذاری خارجی پایدارتر از طریق افزایش ظرفیت خود در جذب سرمایه اقتصادی درآمد و ثروت جامعه، ترسریعپرداخت حقوق، رشد 
گذاری  تراکر اشبیشتر به منظو هایفرصتفناوری، تجدید حیات صنایع سنتی، ارتقـاء صنعت توریسم، ایجاد  هاینوآوریو توسعه 

عمـومی، تجهیزات فرهنگی و...( و در زمینه امنیت  ونقلحمل، هاباغ، هامانَکگذاری در مراکز عمومی ) ثروت از طریق سرمایه
ردد، گگذاری مجدد محلی در اقتصاد داخلـی محسوب میپایگاهی برای سرمایه عنوان اجتماعی، ارتقای سطح خودباوری که خود به
ایجاد محیط باز بـرای  و همچنین دهد، خدمات آموزشی بهتردر اختیار قرار می موقعبهایجاد جوامع دانشی که دانش مورد نیاز را 

 .(0395 ،شاحسینی، مدقالچی)میراکبری،  و مهاجران هااقلیت

و  توسعه ثروت ن به این موارد اشاره نمود:توابنیان در توسعه سیمای شهری و درآمد زایی میها و اثرات شهر دانشاز جمله نقش
های ها و معماری، طراحیونقلحملهای اشتغال و رشد سریع درآمد، بهبود کیفیت زندگی شهروندان، دسترسی سریع به زیرساخت

سی به رهای تاثیرگذار تجاری، توسعه پتانسیل دستهای تخصصی، اجرای شبکههای روز، تقویت رقابتشهری مرتبط با تکنولوژی
ائه خدمات عمومی خالقانه از مشاغل مشترک و رقابتی و ار تیحما ها،دیگر بازارها، افزایش توانایی شهروندان در آموزش و مهارت

 (.02090، پور، عیسالو، گودرزی، دوستی سبزیو پاسخگو )جمعه

 نقش کریدورهای فناوری در اقتصاد منطقه
 هاواناییتو  هاقابلیتبرای ایجاد این ارتباطات و هم افزایی است و در کنار دیگر  ایشدهکریدورهای علم و فناوری چارچوب شناخته 

با دارا بودن زیرساختارهای فیزیکی کالن شهرهای دارای سابقه علم و فناوری و صنعت، بستر الزم برای تحقق اهداف توسعه مبتنی 
آمایشی  ملی و توسعهوری در مناطقی از جغرافیای کشور که در اسناد . شکل گیری کریدورهای علم و فناکندمیبر دانایی را فراهم 

، زیرساخت الزم برای توسعه حوزه اقتصاد دانایی محور از یک سو و ارتباط این اندگرفتهبه عهده  ایمنطقهو  یالمللنیب هایمأموریت
 .زندمیحوزه اقتصادی با حوزه اقتصاد و فناوری جهانی را رقم 

کوچک و متوسط  هایبنگاهحل مشکالت  -0فهرست وار بیان شده است:  کریدورهای فناوری در اقتصاد منطقه در ادامه نقش 
(SMEs0) 0-  رقابت توأم با همکاری -1 ینوآورفعالیت تخصصی و افزایش توان  -3 یالمللنیببهبود رقابت پذیری در سطح ملی و 

 ناشی از تجمیع یهاییجوصرفه -2 بیرونی یهاییجوصرفه -6 ناشی از کریدور یهاییجوصرفه -2 هویت بخشی به صنایع -5
کاهش ریسک سرمایه گذاری  -00 ینیکارآفربهبود  -00 ناشی از تنوع یهاییجوصرفه -02 ناشی از مقیاس یهاییجوصرفه -9

 یدولتمیت کریدور برای سیاست گذاران اه -05 یوربهرهافزایش بازدهی و  -01 تجاری سازی نتایج تحقیقات -03 مخاطره پذیر
 (0391، ، دهقان شعبانیشهنازی)

به  ایمنطقهاجمالی برخی از تجربیات جهانی در خصوص موفقیت شهرهای دانش بنیان در خصوص توسعه شهری و  صورتبه
 .باشدمیقرار زیر 

به  03اقتصادهای رو به رشد در جهان است. اقتصاد استرالیا از رتبه  ترینسریعاسترالیا یکی از  شهردانش جهانی: -مبلورن 

ب شروع کس "و  "سهولت کسب و کار "در رتبه بندی اقتصاد ملی جهانی ارتقا یافت و از نظر  0226و  0221 هایسالبین  02رتبه 
شم انداز یک توسعه جهانی استراتژی ساخت در توسعه مبلورن با چ 0999رتبه استرالیا به ترتیب هفتم و اول است. در سال  "و کار

 هاییاستسو ترویج  هادسترسیو  هاساختیک جامعه یادگیری، رشد صنایع، افزایش تجارت الکترونیکی، اتصال جوامع، بهبود زیر
نیان، دانش ب، ابزار مهم دیگر ملبورن برای توسعه شهری هااستراتژیدولتی قرار گرفتند. در میان این  هایسیاست رأسجدید در 

شکل دادن آینده شهر به عنوان یک شهر مرفه، نوآورانه، فرهنگی و پایدار  ،توسعه شهری بوده است. برنامه شهری ملبورن هایطرح
و ابزارهای برنامه ریزی، مکانیسمی برای توسعه ملبورن به عنوان یک شهر دانش آورده  هااستراتژیاین  در هدف قرار داده است.را 

 (.60223ویکتوریا،  مدیامولتیاست )شده 

                                                           
0 Jomehpoor, Isaloo, Goodarzi, Doosti Sabzi, 2019 
0 Small and Medium-sized Enterprises 
3 Multimedia Victoria,2007 
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یکی دیگر از تجربیاتی که برای این تحقیق انتخاب شده است کریدور علم و فناوری سیلیکون ولی در کشور  :سیلیکون ولی

 منطقه پویای اقتصاد جهان است؛ جایی که ابداعات ترینمهمولی پدر کریدورهای علم و فناوری دنیا است و  کونیلیس آمریکا است.
 طبیعی ظهور کرد. کامالً یبه صورت ینیکارآفرو 

جامعه پویا از  صنعتی متراکم، یک هایشبکهسیلیکون ولی یک سیستم صنعتی منطقه محور است. این سیستم شامل یک سری 
توسعه در  .مخاطره پذیر دلگرم کننده کارآفرینان است هایسرمایهکسب و کارها، دولت، بازارهای نیروی کار با کیفیت باال و عرضه 

کریدورها یک مدل توسعه اقتصادی مؤثر هستند. ذکر این نکته ضرورت دارد که انتقال، دگرگونی  دهدمیسیلیکون ولی آمریکا نشان 
ت مخاطره پذیر است. رشد و پیشرف یهاهیو سرماو تحول اقتصادی در سراسر تاریخ سیلیکون ولی نتیجه و دستاورد کارآفرینان 

مخاطره پذیر،  یهاسرمایهکارآفرینان،  هایشبکهاست.  ایشبکهوسعه سیلیکون ولی مبتنی بر یک مدیریت حرکت ت هایمکانیسم
 .(0391)شهنازی و همکاران،  (هاایدهتجاری )تجاری سازی  هاینوآوریبه ابداعات و  هاایدهمحققان و دیگران برای تبدیل 

ی و مخاطره پذیر، محققان دانشگاه هایسرمایهمتراکم از کارآفرینان،  هایشبکهمکانیسم شروع موفقیت سیلیکون ولی شامل 
پشتیبانی از صنایع با فناوری برتر است که به عنوان موتور  00. راهبرد حرکت به سمت آینده سیلیکون ولی در قرن باشدمیغیره 

نایع با فناوری برتر سیلیکون ولی وجود و عامل اصلی موفقیت در توسعه ص .شودمیمحرک اقتصاد سیلیکون ولی دار آینده محسوب 
میلیارد  02مخاطره پذیر است. به طوری که بر اساس اطالعات به طور متوسط ساالنه حدود  هایسرمایهاستفاده از منابع دانشگاهی و 

سهم سرمایه درصد از  35 دهدمیدالر سرمایه گذاری مخاطره پذیر در سیلیکون ولی انجام شده است. همچنین اطالعات نشان 
 .(02200ساکسینیین، ) درصد این سرمایه گذاری مربوط به سیلیکون ولی است 62مخاطره پذیر کل آمریکا و حدود 

رتر هند و توسعه صنایع با فناوری ب و فناوریعلم  هایسیاستاز  متأثربنگلور  یو فناوررشد و توسعه کریدور علم  :بنگلور هند

 هایوزهحکه بالطبع تمام  کردمیاستقالل اقتصادی و خود اتکایی اقتصادی را دنبال  هایسیاستهند دولت  0921بوده است. تا قبل از 
 ITحوزه  هایسیاستاولین  0921-0922 هایسالقرار داده بود. در فاصله  تأثیررا تحت  ITاقتصادی از جمله صادرات محصوالت 

 همین راستا اولین پارک فناوری در .کردمیخارجی را تسهیل  بازارهایبرتر و  هایفناوریدر هند تدوین شد که امکان دسترسی به 
 (.02223)نارایانا،  در بنگلور در اواخر دهه هشتاد راه اندازی شد. بنگلور مرکز ایالت کارناتاکای هند است 0نرم افزار

درصد  03د رشد داشته است. یعنی بیش از درص 525درآمد ناخالص در بنگلور  0225تا  0922سال  05دهد طی اطالعات نشان می
درصد رشد داشته است. این  020و در کل هند  312در سال این درحالی است که درآمد ناخالص طی این دوره در ایالت کاراناتاکا 

ل هند د در کدهد بنگلور در هند نقش پیش برنده در ارتقای درآمد دارد و سرعت رشد در این کریدور به شدت از رشمقایسه نشان می
آمار و اطالعات حاکی از آنست که درصد اشتغال و نرخ دستمزد در بنگلور نسبت به سایر نقاط شهری هند  نیهمچن بیشتر است.

 (.02221و  0222)آمار حسابرسی ملی،  باالتر بوده است

صنعتی فناوری فعال در حوزه صنایع به عنوان خوشه  (IFEZ) 5منطقه آزاد اقتصادی اینکهون 0223دولت کره در سال : اینکهون

با فناوری برتر در راستای نیل به بخشی از اهداف اقتصاد دانایی محور کره ایجاد کرد. این منطقه به نوعی در رقابت با مناطق فناوری 
 مشابه راه اندازی شده است که رویکرد آن جذب و توسعه صنایع و خدمات با فناوری برتر است.

طی سالهای اخیر نشان از وضعیت بهتر اینکهون نسبت به سئول دارد خ بیکاری اینکهون در مقایسه با سئول تعداد شاغلین و نر
کهون نسبت نبطور مطلق نرخ بیکاری اینکهون بسیار پایین و در حد بیکاری طبیعی است. بطور نسبی نیز نرخ بیکاری در ای همچنین

 (.02212، انگلیش سئولباشد )به سئول کمتر می

به توسعه خود از تبدیل یک شهر صنعتی قدیمی به یک  0202از سال  شهر نورشوپینگ شهردانش منسجم: -شوپینگنور

و یک سالن کنسرت بود. این  7شهر دانش موفق ادامه داده است. اولین گام جهت این تحول ایجاد یک موزه جدید به نام موزه کار

                                                           
0 Saxenian, 2001 
0 Software and  Technology 
3 Narayana, 2008 
1 National Accounts Statistics 2000 and 2006 
5 -Incheon free economic zone- http://www.fez.go.kr 
2 English.seoul, 2004 
6 Arbetets Museum 
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استفاده  هاآنفرهنگی قوی درشهر جدید دانش ایجاد کرد. هم چنین در مرکز شهر آبشارهایی که برای تولید برق از  تأثیراقدامات یک 

ی جاذبه برای مردم تبدیل شدند. با این حال با تاسیس بخشی از هاناگرفتند و به مک محیطیزیستمی شد پس از این تحول نقش 
، 0200وی شهردانش در این شهر برداشته شد )ژاکوبسون، گام بزرگ به س کی 0992 در نورشوپینگ در اواسط linkopingدانشگاه 

01.) 

است که شامل منطقه نوآوری فنی، منطقه صنعتی  ZJوری فنی چین پارک آیکی از مناطق نو :ZJپارک علم و فناوری -چین 

واقع  آوریفن یهاشرکت. به منظور ترقی سرعت رشد باشدمیموزشی و تحقیقاتی و منطقه مسکونی آپیشرفته، منطقه  آوریفنبا 
و کمیته توسعه هم چنین امتیازات بلندمدت دادن زمین را برای پروژه های  آوریفنی هاشرکتدولت یارانه اجاره ای را برای  ZJدر 

آموزشی بود. به همین منظور دولت پودونگ دو خط حمل و نقل  مؤسسات. این پارک فاقد دانشگاه و کندمیتحقیقاتی پایه تامین 
، با هدف افزایش دسترسی به منابع آموزشی احداث کندمیرا به هم متصل  2و جیائوتونگ شانگهای 1ی فودانهادانشگاهکه  عمومی

 ZJک ی تحقیق و توسعه در پارپیشرفته و هشت پایگاه صنعتی دارای سیستم نواور آوریفننمود. در حال حاضر، پنج منطقه دارای 
ر د آوریفن هایپارکبرای طراحی  لی یانگ تجربیات بدست آمده از نمونه های بین المللی (.093-05، 0200یانگ، )لی وجود دارند

 .دهدمیچهار بعد تجربیات بدست آمده از نمونه های بین المللی را نشان  0جدول  بعد خالصه کرده است 1در را چین 

 
 0جدول 

 چهار بعد تجربیات به دست آمده چین از بررسی نمونه های بین المللی 

 چین نمونه های بین المللی بعد

 تیپولوژی
علمی؛ و  هایپارکسه نوع: مراکز علمی کوچک؛ 
 1تکنوپول ها

؛ پارک علوم HIDZ5زیاد؛  آوریفنچهار نوع: کمربند صنعتی با 
 دانشگاه؛ و پارک علوم تخصصی

 توسعه فضایی
انی ؛ نیاز به پشتیبهادانشگاهارتباطات و تعامالت قوی با 

 از شهرها
آموزشی و پایگاه های تحقیقاتی برای  مؤسساتپارک ها بیشتر از 

 شوندمینگهداشت ارزش زمین مکانیابی 
مدیریت و برنامه 

 ریزی
مدیریت توسط گروه های مختلف؛ دولت نقش مهمی 

 دارد
بر اساس تیپولوژی های مختلف ، اما باشدمیاداره توسط دولت 

 ساختارهای مدیریتی متنوعی وجود دارد

 اصول طراحی
تئوری های  تأثیرفضاهای عمومی و سبز که تحت 

 طراحی شهری معاصر قرار دارند
غربی؛ عدم توجه به نیازهای محلی و بافت های  هایپارکتقلید از 

 ویژه

 09-05، 0200 انگ،ییل :ازرگرفته ب

 

درناحیه شانگهای چین است. رشد و توسعه این منطقه بسیار سریع )حدود  و فناوریژانگوانکون منطقه بزرگ علم  :6ژانگوانکون

رشد معمولی داشت ولی پس از آن  92این کریدور فناوری تأسیس شد تا اوایل دهه  0922درصد رشد اقتصادی ساالنه( در سال  32
صنایع این منطقه را صنایع  %22میلیارد دالر رسید.  2این منطقه به حدود  حجم درآمد 0999رشد شتابانی به خود گرفت. درسال 

درصد فعالیتهای  02دهد. صنایع اپتیک و صنایع حفاظت زیست محیطی و انرژی های نو هم حدود اطالعاتی الکترونیکی تشکیل می
 این کریدور را تشکیل می دهد.

 003مرکز بزرگ دانشگاهی وکالج،  22اوری آن شناخته شده است. وجود این منطقه در چین به عنوان برترین منطقه علم و فن
مؤسسه علمی تحقیقاتی، چندین پارک بزرگ علم و فناوری و سرمایه انسانی رو به گسترش آن از مزیت های اصلی علمی و فناوری 

چین از وضعیت بهتری برخوردار طق انسبت به سایر من این منطقه شاخصهای اقتصادی دهدمیاطالعات نشان  این منطقه است.
 (.09996 ،پارک علمی ژانگ گوان) است

                                                           
0 Fudan University 
0 Shanghai Jiaotong University 
3 Liang, 2011, 25-29 

 این واژه به معنای سلطه فن اوری بر فرهنگ جوامع است 1
5 High-Technology Industrial Development Zone 
2 Zhongguancun Science Park(ZSP) 
6 Administrative Committee of Zhong-guan-cun Science Park ,1999 
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شور، بر اقتصاد کتوان به تجربه شهر هلسینکی در فنالند اشاره نمود. این منطقه دیگر موفق در این مورد می هایمثالاز جمله 

ی چهار اکه دار مستقل تسلط دارد شهرداری خودمختار و 01نفـر جمعیـت سـاکن در  ونیلیم 5/0فرهنگ و زندگی سیاسی حدود 
با ای را د منطقهترین رشاست. این شهر به دلیل اینکه پرسرعت هلسینکی، اسپو، وانتـا و کانیـانن: یهانامزیستگاه بزرگ شهری به 

امن و دولت اخیر به خود اختصاص داده و یک اقامتگاه  هایدههافزوده ناخـالص در اروپـا طـی  به جمعیت، اشتغال و ارزش توجه
عالوه بر این خـدمات عمـومی بـا . بنیان است از توسعه شهری دانش بسیار خوبیـک مثـال  شودمیمرفه در شمال اروپا محسوب 

دانش  و محلی برای نوآوری، تولید کندمیکیفیـت بـاال تـأمین و آموزش ابتدایی و راهنمایی را براساس آخرین سطح جهانی برگزار 
)یکی از بیشترین درآمدها از توزیع در جهان  دهدمیو تغییرات همیشگی اسـت. همچنـان درآمـد زیـاد بازار از باز توزیع را نشان 

می سیست غرب( و دارای قدمت طوالنی از اختالط اجتماعی است. نهایتـاً دارای بـاالترین میـزان دموکراسی محلی و حاکمیتی و
درآمد حاصل از همه  درصد 12امروز هلسینکی، بیش از  .است که بر پایه مالیات مترقی و سود اجتماعی جهانی بنا شده است

ر طو دهد. هلسینکی بهگذاری بر روی تحقیق و توسعه را انجام میاز سرمایه درصد 12از تجـاری فنالنـد را تولید و بیش  یهاتیفعال
و ماهر، کیفیت باالی زندگی و فضای شهری، دسترسی درونی و برونی  کردهلیتحصطح باالی جمعیت به داشتن س اصیصتاخ

گذاری قابل توجه بر روی هنر و فرهنگ، کیفیت باالی اجتمـاعی و شهرت جهانی به پایتخت ارتباطات از راه دور مناسب، سرمایه
 (.02260)ون ویندن و همکاران،  شودمیاروپا شناخته 

 رگذاریأثتینکه کریدورهای علم و فناوری در عصر جدید در بستر اقتصاد دانش محور شکل گرفته و پس از شکل گیری خود نتیجه ا
به  دهند ودر جهت بهبود و ارتقای اقتصاد دانش محور هستند. بنابراین ساختار اقتصادی منطقه را در جهت دانش محوری سوق می

 .همان کشور هستیم مناطقبه سایر منطقه نسبت بهتر توسعه شاهد آن  دنبال

 دانش یهامنطقهمشترک شهر  هایویژگی
ه ک دهدمیتعدادی اجزا برای تشکیل یک شهر دانش وجود دارد این موضوع نشان  که دهدمیموجود نشان  اتیادباز  هابررسی

 .در تمام شهرهای دانش مشترک هستند هاویژگیمختلفی از دانش برای رشد نیاز دارد اما برخی از این  هایکیفیتهر شهر دانش به 

عمده یک شهر دانش آمده است که عبارتند از:  هایویژگی( فهرستی از 0223برای مثال در بخشی از طرح راهبردی شهر بارسلونا )
دی در سطح اقتصا هایفرصتنوآوری، امکانات فرهنگی و خدمات، آموزش با کیفیت و ، 0مدرن و به روز هایتکنولوژیدسترسی، 

 و پرورش روابط چهره به چهره است هاانجمنی اجتماعی و هافعالیتجهانی. شهر در بردارنده تنوع و فرهنگ، فضاهای مدنی برای 
 (.0222)یاجیتکانالر و همکاران، 

سالمتی  برای کاریلو عوامل کلیدی شهر دانش را ظرفیت مفهومی و فنی برای بیان و توسعه نظام اجتماعی و هم چنین تعهد باال
 هایطرحاز  ایمجموعه ایتهیهاو راه رسیدن به این عوامل ایجاد یک دولت دقیق و شفاف و هم چنین  کندمیپایدار جامعه تعریف 

هفت عامل موفقیت شهرهای  SGS (.3213، 0220کارلیو، ) کندمیاستراتژیک برای رسیدن به یک تعادل بهینه بین سرمایه بیان 
 ی الزم، آگاهیهاساختی عالی، شبکه نفوذ تجاری، فرهنگ کسب و کار براساس مشارکت و رقابت، زیرهاپژوهشدانش را مهارت، 

 .کندمیو دسترسی به بازار و شایستگی براساس فرهنگ و جامعه فراگیر تعریف 
، رده عمومی، خصوصیکه اشاره شد برای ایجاد یک شهر دانش به سازماندهی ظرفیت نیاز داریم که با مشارکت گست طورهمان

دانش و سرمایه انسانی باعث تولید و جذب کارکنان با  ،. استقرار این امکانات برای توسعه صنعتشودمیدانشگاه و جامعه ایجاد 
 .شودمیاستعداد و رونق کسب و کار 

بر استراتژی کلیدی برای توسعه  4سطح باالیی از ارتباطات از طریق سطوح باالیی از تکنولوژی امکان پذیر است در این باره مینارد
. براساس کندمی دیتأکدانش بنیان بر انتشار تکنولوژی و ارتباطات با افزایش رقابت در بخش مخابرات و ساخت یک دولت الکترونیک 

 راًیاخ اینطقهمبرنامه ریزی شهری و  .کندمیتوصیف را بخش ارشد اقتصاد دانش بنیان  آوریفندیدگاه گفته شده تکنولوژی، علم و 

                                                           
0 Van winden & others,2007 
0 Cutting edge Technology 
3 Carillo, 2002,384 
1 Maynard  
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القیت و خ و کندمیدانش توجه  و تشویق رشد اقتصادی در شهر یالمللنیبخود به جذب سرمایه گذاران  ایتوسعه هایسیاستدر 

عداد . به عبارت دیگر کارکنان با استاست ی اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفتههافعالیتفرهنگ را به عنوان ارائه دهندگان پویایی 
)فلوریدا،  دشونمیکه دارای طراوت و چاالکی فرهنگی هستند کشیده  ییهامکانک شهر دانش هستند و به یهسته اصلی موفقیت 

ی موتورها"به عنوان  هادانشگاه. دهندمیقرار  تأثیرآموزشی در پرورش استعداد یک شهر دانش را تحت  مؤسسات (.310، 0220
(. 190، 0222فرناندز، شارپ، -)مارتینزهستند  مؤثردر ایجاد استعداد و پرورش روابط و اتصال بین شهروندان و سرمایه دانش  "نوآوری

. از (0225)فلوریدا،  کارکنان خالق یک شهر دانش اعتقاد به عملکرد محلی و اقتصاد ملی از طریق یادگیری زندگی و مهارت دارند
)روگرسون،  آیدمیاجتماعی به شمار  هایرقابتاستعداد و سرمایه گذاری از عوامل کلیدی شهر دانش و  طرفی، تالش در جذب

در نتیجه کیفیت زندگی در شهر دانش از جمله مسائل مهم در تعیین توانایی فرد برای جذب کارمندان جدید و بااستعداد (. 9603، 0999
سترس بودن نیروی کار و اموال را، از جمله عوامل کلیدی در تصمیم گیری برای د و همکارانش محیط و در 4است. هم چنین گالبرت

 معرفی کرده اند. یالمللنیبانتخاب قرارگیری سرمایه گذاری کسب و کار 

در تحقیقات خود در جغرافیای اقتصادی به رابطه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی پی برده  0221و همکارانش در سال  5چانگ 
در نظر گرفتن اجزای شهر دانش  با .دسترسی به سرمایه کمیاب انسانی عامل اصلی برای خوشه بندی یک محل خاص است اند.

و کسب  R&D مؤسساتو امکانات آموزشی،  هادانشگاهبنیان، اهمیت شهر دانش با توسعه اجتماعی، ایجاد مراکز و امکانات فرهنگی، 
 -این به نوبه خود یک شهر .آوردمیسهیل روابط و به اشتراک گذاری دانش را فراهم . روابط فضایی فرصت تشودمیو کار آشکار 

ی هافعالیتیکی از مزایای گسترده (. 02252)گوسپودینا،  کندمیمنطقه با اقتصادی رقابتی که در آن یادگیری به طور مداوم است ایجاد 
 را ایخوشهی هافعالیتمزایای  6لیبوویتزتحقیقاتی و آموزشی است.  یهاسازمان، هافرودگاهمانند  هاساختدسترسی به زیر ایخوشه

جاد برای توسعه روابط و ای هافرصتبیشتر برای به اشتراک گذاری دست آوردها، ارائه  هایفرصت، یوربهرهکاهش هزینه با افزایش 
 .کندمیمعرفی  و کارکنان اطمینان بین کار

 ها و بحثیافته

 جایگاه طراحی شهری در شهر دانش
بلکه در ارتقای کیفیت محیطی شهرها  انجامدینممنطقه دانشی فقط به حصول درآمدهای پایدار شهری  -ایجاد و راه اندازی شهر

د راه را برای ارتقا کیفیت محیطی هموار سازد اما توانمیبسزایی دارد هر چند که حصول درآمدهای پایدار و قابل مالحظه  تأثیرنیز 
 است. مؤثری دیگر در این ارتقا کیفیت هاجنبهبواسطه ایجاد  ماًیمستقجدای از آن خود 

و خصوصیات یک شهر دانشی نیاز است که شهر دانش را بیشتر بشناسیم و با برخی از ارکان شهر  هاویژگیبا درک شهر دانش و 
دانش و طراحی شهری بر پایه دانش آشنا شویم. یک شهردانش شامل اشکال مختلف دانش و ترویج آن است. برای این که شهردانش 

منظور از جذابیت ایجاد . نوآوری ند از: جذابیت، فرهنگ وبه یک شهر موفق تبدیل شود به سه ستون مرکزی نیاز دارد که عبارت
فلوریدا بر این معنا تاکید کرده است. فرهنگ سنگ بنای د فضاهای شهری برای گذران اوقات فراغت مردم و جذاب است که ریچار

و هم  شودمیاد فضاهای خالق ایج در آنکه  هستندشهر دانش است به این صورت که شهرهای دانش شهرهای فرهنگی  دوم از
یطی محیط نوآورانه مح کی .دارد و احتراماین نوع توسعه نیاز به دید باز، تنوع  .مطرح استچنین فرهنگ به عنوان نوآوری اجتماعی 

فضای  . اینشودمیمتقابل آن است. کیفیت و جو این شهرها موجب تحریک کسب و کار و رشد اقتصادی  و اثراتبرای خلق دانش 

                                                           
0 Florida, 2002, 34 
0 Martinez-Fernandes, Sharpe, 2008, 49 
3 Rogerson,1999, 971 
1 Galbraith 
5 Cheng 
2 Gospodinia, 2005 
6 Leibovitz   
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ی برارا بازار ایده –انسان  و تعامل.، فضای شهری چهارم یک محیط برای نوآوری شودمیشهری مولد، فضای شهری چهارم نامیده 

 (.، الف02000،  نوردیک نتورک) کندمیفراهم آن تبادل  دانش و ظهور
که چه  دازدپرمیآیند نوآوری در واقع به این مسئله این ستون نوآوری است. فر هایمؤلفه ترینمهمکه گفته شد یکی از  طورهمان

. موتورهای نوآوری عناصر حیاتی دهندمیدر یک شهر موتورهای نوآوری این وظیفه را انجام  کندمیچیزی دانش را به ارزش تبدیل 
رها ود. این موتود موجب تولید، پرورش و تسریع نوآوری در محیط شهری شتوانمیدر محیط شهری هستند و سیستمی است که 

و فیزیکی هستند. هم چنین همیشه یک ترکیب منحصر به  ، مالیآوریفنی هاساخت، فرآیندها و زیرهاارزششامل افراد، روابط، 
، 0221)دویر،  کندمیبه یک موتور نوآوری تبدیل  نامشهود موجود است که به نوبه خود یک ساختار شهری عادی را از عواملفرد 
000). 
یان  فضای شهری چهارمین عنصر کلیدی در شهر دانش است که برای نوآوری ضروری است. این اصطالح برای اولین بار توسط 

شهر (. 33، 0202)زنجانیان،  و از فضاهای شهر صنعتی متفاوت است دهدمینشان را گل ابداع شد و نوع جدیدی از فضای شهری 
تنوع ایجاد م هایخالقیتار پیچیده است و یک محیط تعاملی برای اشتراک دانش و بسی یشهر صنعتبا ساختار  سهیدر مقادانش 

گفت طراحی شهری یک عنصر کلیدی در شهر دانش است زیرا موجب ایجاد یک محیط محرک برای  توانمی. از این رو کندمی
 (.1، ب0200نوردیک نت ورک، ). شودمینوآوری در شهر 

: کیفیت اشدبمی که توسعه پایدار دانش بنیان شهرها نیازمند تعادل بین عوامل زیر کنندمیدالل استمالدونادو و رومین -فرناندز
ای فضایی، که بر پایه شرایط مناسب و مطلوب برای تمام اعض-؛ کیفیت اجتماعیباشدمیاقتصادی که بر پایه شرایط مطلوب تجاری 

 (.0220 ،رومینمالدونادو، -فرناندزبین بهره وران اصلی است ) مؤثراطات تبرت نهادی، که بر پایه انسجام و ایاجتماع و کیف
، هاموزه، هاکتابخانه، هاکافهند به عنوان موتورهای نوآوری کاربرد داشته باشند مانند توانمیشهرها نیز شامل عناصری هستند که 

و فاکتورهای مختلفی وجود دارد که یک عنصر  ری نیستندموتورهای نوآو هاکتابخانهیا  هاکافهو غیره. با این حال، تمام  هادانشگاه
مهم است زیرا ریشه دانش از طریق مکالمات و تعامل گسترش  کافه یک موتور نوآوری شهری به عنوان موتور نوآوری معرفی شود

مناظره،  انگیزه برای گذشته کافه یک محیط برای بزرگان، اندیشمندان، فیلسوفان بوده که باعث ایجاد هایقرن در طول. یابدمی
بازی  هاایدهنقش مهمی برای شکل گرفتن  09در قرن  هاکافه مکالمه، پیشرفت در هنر، فلسفه، روانشناسی و سیاست بوده است.

ورانه آجلسات طوفان فکری نو شد که هدف آن حمایت از "کافه دانش"نوآوری درکافه موجب ابداع مفاهیمی مانند  تأثیرکرده اند. 
فرهنگی  یهاساختماننوآوری شبیه به یکدیگر هستند. یک موزه یا یک کتابخانه تنها  در مبادله، هاکتابخانه و هات.موزهبوده اس

 .(00-00، 0221)دویر، برای نوآوری و تعریف یک دانش هستند  ییهامکاننیستند، بلکه 

5NCN  روم برای آن یک ف و کندمیشهر مولد ایجاد  دو فضای شهری و یک فاصله بین که این فضا نوع جدید از کندمیاستدالل
 فضاهای شهری تلفیقی از ایجاد شبکه است. این نوع از نوآوری با توسعه محصول و ،هاایده الهام بخش اشتراک دانش، جلسات،

یک  نبه عنوا شهری، بین توابع مختلف مشخص نیست. این گرایش به تحول ساختار مرز در آنکه است فضاهای متعدد شهری 
نوردیک )زیرساخت نوآورانه شهری ایجاد شده است در حالی که شهرهای جامعه صنعتی بین فضاهای شهری تعامل ندارند  کی نتیجه،

 (. ، ب0200نت ورک، 

 منطقه دانش-علت عدم موفقیت شهرهای در حال توسعه در ایجاد شهر

و شهری  ایمنطقهناشی از نوع نظام برنامه ریزی حاکم بر سیستم حکمروایی در سطوح ملی،  هاموفقیتاین عدم  رسدمی به نظر
 که این مشکالت منجر به عدم باشدمیبوده که عالوه بر عدم هماهنگی بین بخشی، میان سطوح یاد شده ارتباط منطقی حاکم ن

 .باشدمیتخصصی  یهابخشعمل کردن  ایجزیرهتوانایی کافی در استفاده از دانش و همچنین 

                                                           
0 Nordic Network for City Planning, 2011 
0 Dvir,2004, 21 
3 Zanjanian, 2010, 3 
1 Nordic city network,the 4th urban space, 2012 
5 Nordic City Network  
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امروزه توانایی مدیریت دانش، در اقتصاد دانش بسیار مهم و حیاتی است. ایجاد و گسترش دانش از فاکتورهای اصلی رقابت پذیری 

کاال  . گرچه دانش به عنوان یکشودمیمحصوالت با تکنولوژی باال( شناخته  ژهیوبه. دانش به عنوان یک کاالی ارزشمند )باشدمی
. این دهدمیپارادوکسی است که آن را متفاوت از سایر کاالهای ارزشمند قرار  هایویژگیاما دارای  شودمییی فکری شناخته یا دارا

انتقال دانش به - 0 شودمیرفتن و به بیانی دیگر تمام شدن آن ن استفاده از دانش موجب از بین- 0دانش عبارتند از: هایویژگی
 (.00، 0203)دالکر،  دانش فراوان است، اما توانایی استفاده از آن کم است- 3 باشدمیمعنای از دست دادن دانش ن

ی دولتی، عمومی، خصوصی، داوطلب، هابخشو شهرها به این معنا است که  هابخش، یجدا افتادگیکی از موانع حرکات خالقانه 
گرایش دارند، همه نسبت به هم  از همبه جای همکاری در حل مشکالت به عملکرد جدا  گروهی هایرسانهمحافل عمومی و 

 "برج عاج نشین های علمی "، "رهبران دردسرآفرین "، "دیوانساالر فاسد "، "سرمایه دار حریص "مانند  ییهانامو با  اعتمادندیب
شهری جلوگیری کنند یا از  هاینوآوریند از توانمی هاشبخ. چون برخی از این کنندمیاز هم یاد  "مطبوعات احساسات گرا "و 

مشترک و حمایت از ابتکارهای نو، باز کردن مبحث گفتگو الزم  ایپایهبیفزایند، برای حصول به  هابر هزینهبکاهند و  هاآنسرعت 
ش کمی برای تشویق بخ هایانگیزه، که از لحاظ سرمایه گذاری باشدمی یوربهرهفاقد  هایانگیزه ،است. یکی دیگر از این موانع

خالف برنامه  هایانگیزهخصوصی به پژوهش یا سرمایه گذاری در خدمات عمومی شهری وجود دارد. مقامات انتخابی شهرها دارای 
 (12، 0392اسدی،  ،ریزی دراز مدت، اقدام به ریسک و نوآوری هستند. )برک پور

 یریگجهینت
ی اجتماعی و اهفعالیتبلکه به  شودمیبه طور کلی، توجه به ایده شهر دانش بنیان نه تنها به اطالعات و دانش اقتصادی مرتبط 

فرهنگی پویا با حفاظت محیط طبیعی غنی، کیفیت محیط ساخته شده، پذیرش چند فرهنگی، حکومت دموکراتیک و شفاف و هم 
چنین استنباط کرد که یک شهر دانش به سادگی و از  توانمی. با این حال شودمیبوط مرنیز چنین نقش کلیدی سرمایه انسانی 

د توسعه داده شود بلکه نیاز به فرهنگی قوی برای ایجاد یک شالوده قوی اقتصادی و سرمایه انسانی توانمیطریق تدوین استراتژی ن
برای تحلیل تجربه توسعه شهری دانش بنیان  رسدمیبه نظر موجود  هاییافتهبرای کمک به پرورش شهر دانش دارد. لذا بر اساس 

سعه ، نوآوری و سیاسی در شهر و توآوریفنفرهنگی، علمی،  هایطرحباید به بررسی دقیق و باز تعریف نظام برنامه ریزی و تدقیق 
 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته شود.

ن اندیشمندان ای یهادگاهیدایجاد دانش و نوآوری و با توجه به نظریات و ی موفق در عرصه هامنطقه -با توجه به تجربیات شهر
بدلیل ایجاد درآمد و منابع مالی پایدار  ایمنطقهحوزه مشخص گردید که ایجاد شهرهای دانشی و نوآور در ارتقای توسعه شهری و 

 نیز مشخص گردید این مناطق نقش مثبتی در بسزایی دارد البته جدای از تولید ثروت همانگونه که در سطح طراحی شهری تأثیر
و همچنین طراحی مناسب فضاهای شهری و اجزای دربردارنده آن می  نقاط پیرامونی ایفا خواهند نمود ارتقا کیفیت محیطی شهرها و

 تواند زمینه را برای ایجاد شهر دانشی فراهم آورد.
مسیری  ردفت که ساخت یک شهر دانش یک روند طوالنی و پیچیده چنین گ توانمیتجربیات جهانی از  یریگجهینتبه عنوان یک 

 ودارای تجربه شهر دانش هستند رفت  هاآنذکر که  منطقه هاییبرای رسیدن به توسعه پایدار شهری است. ملبورن و دیگر شهر
ال هر بر دانش هستند. با این ح که در حال حاضر به دنبال توسعه مبتنیباشند  و مناطقی ند به عنوان راهنمایی برای شهرهاتوانمی

جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خاص خود است. بنابراین  فرده منحصر ب یهامشخصهدارای  و منطقه شهر
 ن شهر باشد.آ هایچالشو  هافرصتفرد شهر، شایستگی، ه ی توسعه مبتنی بر دانش باید متناسب با شرایط منحصر بهااستراتژی

رسی تجربیات جهانی در مناطقی که ذکر آن رفت مشخص شد که پس از احداث و ایجاد مناطق و کریدورهای دانشی رشد با بر
 .اقتصادی این مناطق نسبت به قبل و همچنین نسبت به سایر نقاط آن کشورها تفاوت محسوسی دارد

، های اقتصادی مناطق )شامل رشد اقتصادیکریدور علم و فناوری و مناطق دانشی بر شاخص تأثیر نتیجه گرفت که توانمیلذا 
یر، ی مخاطره پذی داخلی و خارجی و سرمایهوری نیروی کار، جذب سرمایههای اقتصادی منطقه، اشتغالزایی و بهرهساختار فعالیت
 .باشدمیمشهود  کامالً یالمللنیبی انسانی و پیشرفت تکنولوژی( بر اساس تجربیات بهبود سرمایه

                                                           
0 Dalkir, 2013, 2 
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 )مدیریت دانش( صورت پذیرفته در خصوص تجربیات جهانی این درک حاصل شد که در نظر گرفتن دولت هایبررسیهمچنین با 

علم و فناوری بسیار حائز اهمیت است به طوری که به مرور زمان نقش دولت از هدایت  هایپارکبه عنوان یک عامل مهم در توسعه 
و هم چنین حق سرمایه گذاری و ساخت و ساز را به  شودمیخدمات و امکانات عمومی سوق داده  نیتأم، هاشرکتبازار به حمایت از 

 هایپارککارایی برنامه ریزی و هم ظرفیت خودگردانی  و از طریق عدم تمرکز قدرت اداری، هم کندمیی توسعه واگذار هاشرکت
 .دهدمیتا حد زیادی افزایش را علوم 

در عصر حاضر از مفاهیم صرف اقتصاد صنعتی  ایمنطقهدریافت که مفهوم توسعه شهری و  توانمیبا توجه به مباحث مطرح شده 
ر حال حرکت است. نوآوری و دانش درحال حاضر منبع اصلی عبور کرده و به سمت کیفیت زندگی و اقتصاد دانش بنیان به سرعت د

نقاط قوت منابع دانش است. در واقع این پارادایم جدید، دانش را  و ساختبه منظور ارتقا  آنهابرای  یچالش مناطق و وقدرت شهرها 
 .داندمیهسته اصلی رقابت پذیری و حیات شهرها و مناطق 

رفه اقتصادی شامل: ص هایتجمعدستیابی به نوعی از آرایش منطقی فضا است، که انواع  ، هدفایمنطقهدر مقیاس برنامه ریزی 
ی در دنیا تحقق فضایکه ذکر آن رفت  ایمنطقهبر اساس مبحث نوآوری . آوردمیجویی های ناشی از مقیاس، تنوع و مکان را فراهم 

عی س ؛ وهره وری فضایی و نیروی انسانی در حداکثر استاین هدف در قالب کریدور های علم و فناوری محقق شده، که به لحاظ ب
در این کریدورها مهیا نماید. از طرف دیگر، به علت سرریزهای قابل  و صنایع دانشی را هاشرکتپسین و پیشین  نیازهایدارد تمام 

 .گیردمیدر نظر  اکشوره ایمنطقهرا به عنوان یک الگوی فضایی جدی در توسعه ملی و  هاآنتوجه از این کریدورها، 
ا سبب که نه تنه هاییمؤلفهکیفیت زندگی است،  هایمؤلفهدر سطح برنامه ریزی شهری هدف عمومی از برنامه ریزی معطوف به 

ی هاساخت. از این رو تامین مناسب زیرگرددمینگهداشت نیروهای خالق موجود شود، بلکه سبب افزایش جذب مهاجران خالق نیز 
رط به عنوان یک پیش ش ...قبیل، مسکن، حمل و نقل عمومی، خدمات بهداشتی، خدمات تفریحی و گردشگری و یک زندگی خوب از

 ریسک پذیر به منظور ساختن بستری برای تبدیل هایسرمایهتحقیقاتی و -ی پژوهشیهاساختتامین زیر ؛ وشودمیاولیه تلقی 
 ور است.آی شهر خالق و نوکاف یهاشرطبه فناوری تولید و محصول، به عنوان  هاایده

افزایش تعامل افراد خالق با هم و خلق فضاهایی است که منجر به خالقیت و آموزش در درون شهرها  ،و در سطح طراحی شهری
 و... به نحوی که یادگیری و خالقیت را در آحاد جامعه تشویق هاکتابخانه، هاموزه، هاکافه، هادانیماین دیدگاه ساختن  در. شودمی

کند بسیار حائز اهمیت خواهد بود. از طرف دیگر طراحی فضای سبز و منظر طبیعی نیز در حداکثر متون نظری مورد تاکید واقع شده 
 است.

دانشی و مخاطره پذیر توجه  هایسرمایهی الزم جهت جذب هاساختبه زیربهتر است از این رو در ایجاد یک منطقه نوآور در ابتدا 
 .باشدمیزیرساخت الزم وجود یک قانون قوی و منسجم و در مرتبه دوم حمایت های دولتی  ترینمهمکرد که اولین و 

تالش در جهت ایجاد و راه اندازی شهرهای دانشی نیازمند برنامه ریزی در  رسدمی به نظربر اساس مطالعات صورت پذیرفته 
د و این داشته باش به دنبالسطوح باالتر از شهر بوده بطوریکه عالوه بر شهر و نواحی پیرامونی بتواند نوآوری را در سطح منطقه 

  باشدمیشهری و نواحی پیرامونی آن و اتصال آن به سطح  ایمنطقهنیازمند یک نظام سلسله مراتبی نوآوری از سطح 

 منابع

 .دانشگاه هنر. تهران: مدیریت و حکمروایی شهر .(0392) .اسدی، ایرج و برک پور، ناصر
: مفاهیم ایمنطقهنظام نوآوری ، (0392)حسینی، سیدعلی،  و ،عظیمی، آرین ،کاظمی اسفه، مصطفی ،سعدآبادی، علی اصغر ،پاکزاد بناب، مهدی

 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورتهران:  .ارزیابی هایمدلو 
عتی تجهیزات صن-دو صنعت ماشین سازی مطالعه در توسعه مناطق کالن شهری؛ ایمنطقهنوآوری  هایسیستمنقش (. 0322. )وریهحتقی دخت، 

، ینر و معماردانشکده ه، دانشگاه تربیت مدرس .رشناسی ارشدکا منتشر نشده پایان نامه. و غذایی و آشامیدنی در منطقه کالن شهری تبریز
 گروه معماری و شهرسازی

 .: مطالعه موردی سیلیکون ولیایمنطقهاثرات اقتصادی مناطق ویژه علم وفناوری بر توسعه  .)0391( .هرادهقان شعبانی، ز ،وح اهللشهنازی، ر
 .51-11(، 13)00، فناوری فصلنامه رشد و
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فصلنامه عملی پژوهشی اقتصاد و  .بنیان بررسی سیاستهای توسعه شهری دانش .(0395) .مدقالچی، نیکو و سعیدحسینی، ه میراکبری، ندا؛ شا

 یالملل نیب شیهما ،المللی اقتصاد شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اولین همایش بین در منتشرشده مقاله . مدیریت شهری
  تهران ی.اقتصاد شهر

کنفرانس بین المللی شهر  . .ارائه متدولوژی و مدل منسجم ایجاد و توسعه شهرهای دانش بنیان .(0322) .قوامی فر، عاطفه و ناصری، علی
ی اقتصاد : انجمن علمتهران یدانشگاه جهادتهران: ، تهران منتشر شده در کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک مقاله تهران الکترونیک

  شهری ایران.
کسب  تیریو مد ینیکارآفر یکنفرانس مل .در تحقق اقتصاد مقاومتی مؤثرایجاد و توسعه شهرهای دانش بنیان راهکاری  .(0393). یاری، حمید
 یرکت پژوهشش :بابلسر .دومین کنفرانس کارآفرینی و مدیریت کسب و کار های دانش بنیاندر مقاله منتشر شده  .انیدانش بن یو کارها
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