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 چکيده: 

عنوان کلید رشد اقتصادی جهان است. از آنجا که شهرهای جهان بر اساس مدل  امروزه دانش و اطالعات به 

وسرمایه  هستند  رشد  درحال  صنعتی  روبه به  داری  شهری  منابع  محدودیت  با  شدزودی  خواهند  بنابراین  رو   ،

دانش  به شهرهای  مناسب  بنیان  راهکاری  رشد  عنوان  وبرای  بهبود    اقتصادی  و  زیربنایی  منابع  مناسب  مدیریت 

بنیان  ( شهرهای دانش 1اند:  بنیان در جهان دو گونه شوند. شهرهای دانش محسوب می  21کیفیت زندگی در قرن  

  ( شهرهای 2های خوبی هستند، مانند: بارسلونا، بوستون، هلسینکی، اتاوا، سنگاپور؛ یافته که دارای زیرساخت توسعه 

درحال    KBUDفرانسیسکو، سیدنی که ازطریق رویکرد  مانند: استانبول، منچستر، ملبورن، سان   نوظهوران  بنیدانش 

هایی در  راحتی قابل تحقق نیست، بلکه نیازمند خصوصیات و ظرفیتبنیان به توسعه هستند. ایجاد شهرهای دانش 

از فناوری، بهبود خدمات و  ح باالیی  داشتن سط   های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و فناوری ازقبیلزمینه 

رویکرد   پژوهش  این  است.  انسانی  سرمایة  تقویت  ترتیب  این  به  و  ارتباطات  ایجاد  ازطریق  شهروندان  آموزش 

KBUD  به را  دانش(  بر  مبتنی  دانش)توسعة  شهر  اجرای  برای  روشی  قرار  عنوان  بررسی  و  تحلیل  مورد  بنیان 

طراحی کرده است.    KBUD  تناسب با کشور ایران برای رویکردب جدیدی ملعه چارچو این مطادر ادامه،  دهد.  می

محور،  محور، محیط دانش محور، دولت دانش محور، جامعة دانش بعد است: اقتصاد دانش   6این رویکرد جدید شامل  

  تبریز، بر شهر  بنیان در کالن محور. سپس برای سنجش میزان تحقق شهر دانش محور، امنیت دانش سالمت دانش 

نفر از نخبگان شهر توزیع شد.   20ای بر اساس سوات شهر تنظیم و در بین نامه بعد این رویکرد پرسش  6اساس هر 

های  نشان داد که کلیة شاخص   Tنتایج آزمون  نامه مورد تحلیل قرار گرفت.  های حاصل از اجرای پرسشسپس داده 

در کالن  دانش  بر  مبتنی  وضعیتتوسعة  در  تبریز  با  شهر  و  مخوب  از  شده التر  ارزیابی  آزمون  توسط  نتایج  و  اند 

از آن است که متغیر   رتبه  محوردرمان دانش فریدمن حاکی  در وضعیت بهتر و مساعدتری    75/4ای  با میانگین 

بنابراین کالن نسبت به سایر متغیرهای شهر دانش  دارد.  پتانسیل بنیان قرار  تبریز  برای  ها و زمینه شهر  های الزم 

 بنیان را دارد.دانش ه یک شهر  دیل شدن بتب

 شهر تبریز ، رشد اقتصادی، کالن KBUDچارچوب  شهر دانش، توسعة مبتنی بر دانش،   کلمات کليدی:
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 . مقدمه 1

بنیان است. درنتیجه، تعدادی  چالش جدید دو دهة گذشته جامعة علمی، توسعة شهرهای دانش

ارهای مهمی برای توسعة شهرها که سازوک  اندکرده  بنیان« را اختیار»شهر دانش از شهرها استراتژی 

 شهرهای  مورد  در  تجربی  و  مفهومی  مطالعات(.  Elena, 2015) در عصر فناوری و اطالعات هستند

نشاندانش دانشبنیان،  شهر  که  است  موضوع  این  پدیدهدهندة    و  پارادایمیپیش  ،نوظهور  ایبنیان 

عنوان »شهرهای هان خود را بهی سراسر جاز شهرها  تعدادی (.Carrillo, 2006است )  ایچندرشته 

)بنیان« معرفی میدانش اتاوا، سنگاپور  بوستون، هلسینکی،  بارسلونا،  مانند   World Capitalکنند، 

Institute and Teleos, 2009; Yigitcanlar, 2007برنامه ازطریق  جهان  شهرهای  دیگر  و  های  ( 

 (. Elena, 2015ضعیت دارند )به این و  یابیدست توسعة مبتنی بر دانش تمایل زیادی برای

خدمات مورد    ةارائ  هیابی به پایداری و بهبود کیفیت زندگی ببا هدف دست  بنیاندانششهرهای  

مینیاز    ,Yigitcanlar, O’Connor, & Westerman,2008; Ruiz, Navarro)پردازند  شهروندان 

Peña; 2014)  های مختلف ینه زمیی در  هاظرفیت  خصوصیات ویان نیازمند  بندانش. ایجاد شهرهای

قابلیت تبدیل شدن به   استهای توسعة شهری  اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فناوری و سیاست تا 

یان« بندانشیابی به »شهر  یان را دارا باشند. برخی از نویسندگان معتقدند که دستبندانششهرهای  

دان ازطریق ایجاد ارتباطات و  وزش شهروندمات و آمازطریق داشتن سطح باالیی از فناوری، بهبود خ

 .(Elena, 2015د )شویمبه این ترتیب تقویت سرمایة انسانی محقق 

  1یان را دارند رویکرد  بندانشهای اخیر، برای شهرهایی که قصد تبدیل شدن به شهر  در سال

بر    شهریتوسعة   مورد  (KBUD) دانشمبتنی  بسیار  است.توجه  «  گرفته  براطوربه  قرار  که ی  ی 

 ,Huggins, 2010; Lonnqvist, Kapyla, Salonius)های رقابتی خود  شهرهایی که قصد افزایش لبه

Yigitcanlar, 2014) ،سخت و نرم )  هاییرساختز یارتقاBulu, 2011; Yigitcanlar, O'Conno, & 

Westerman, 2008  )شهری زندگی  کیفیت  بهبود  -Yigitcanlar,  Velibeyoglu,  & Martinez)  و 

Fernandez, 2008)  الزم به ذکر است ترا دارند، به یک رویکرد قابل قبول شهری تبدیل شده اس .

KBUD  )تهجمنابع دانش    استفاده ازمند شهری برای  یک سیاست قدرت  )توسعة مبتنی بر دانش  

 . (Yigitcanlar, 2014کند )یفراهم م را ای برای توسعة پایدار که پایه استتوسعة محلی 

 

 ه ن مسئل. بيا2

 Lederborgen)  خواهند کرد  یزندگ  شهرها  در  جهان  تیجمع  از  درصد  70  حدود  2050  سال  تا

et al, 2014  .)کمبود  شهرها که  منابع  زودبه  ، دارندیی  ربنایز  منابع یی  این  محدودیت  با    روروبهی 

 ة ارائ  ن،یابنابر  .شددشوار خواهد    یامالحظهطور قابل  به  ی در این شهرهازندگ  طیشرا  و  خواهند شد

مدیریت  باال  تیفیک  با  یزندگ  طیشرا چالشوظیفه   بهکارآمد،    شهری  منابع  و  برای ای  برانگیز 

حال    یافتهتوسعه  یانبندانشی  شهرها  .است  شده  لیتبدتوسعه    حال  در یان  بندانش  شهرهای در 
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  یبرا  باال،  تیفیک  با  یزندگ  طی شرا  آوردن  فراهم  رونیا  از.  دارند  یخوبهای  یرساخت ز  حاضر

  شهرهایی(.  Yigitcanlar, 2014; Bulu, Önder, Aksakall, 2014)  است  آسان  شهرها  نیا  شهروندان

اساس    که ورود در    تقاضای  شوند،یتر مبزرگ  و   بزرگ  اند،یافتهتوسعه   داری صنعتییهسرمامدل  بر 

بهآن  پسماندخروجی   تولید  و  بیشتر  ایفزایندهطور  ها  شهرد  هازباله  و  های  این  افزایشر  یافته    ها 

  است؛  اقتصادی  و   اجتماعی  محیطی،یستز  فروپاشی   ناگزیر  رویکردی،  چنین  نهاییانداز  چشم  .است

  این   که  است  واضح(.  Carrillo, 2004)   دهدمی  سوق   رشد  هایی برایمحدودیت  را به  شهرها  چراکه

)  عملی  دیگر  توسعه  مدل  برای   دانش  رب  مبتنی  ةتوسع  مزایای  برعکس، .(Carrillo, 2006نیست 

 ;Carrillo, 2002; Carrillo, 2004) است  شده  تأکید  خاصطور  به   21  قرن  آغاز  در  بشری  جوامع

Malone and Yohe, 2002  .)ی معتقد است در حال حاضر با استنفورد   برجستة  اقتصاددان  رومر  پل

  ننماید،   حرکت  یانبنانشداقتصاد    سویبه   توسعه،  حال  در  کشورهای  اگر  که  هستیم  روبه رو  ایدوره

 . (1: 1392آورند )نبی پور،  دستبه را اقتصادی رشد  توانندینم طبیعی سرشار منابع داشتن  با حتی

. اقتصاد یک شهر  هستندعنوان کلید رشد اقتصادی  به  «دانش و اطالعات»در سناریوی جهانی،  

  . کندیدی دانش ایجاد منمو توان   وریا، کاالهای ارزشمندی را با استفاده از تحقیقات، فنیانبندانش

 ,Yigitcanlar)  مهم برای شهرها شده است  ةنقش دانش در ایجاد ثروت تبدیل به یک مسئل  درواقع

2014; Ruiz, Navarro, Peña; 2014  &  Lönnqvist). اروپا،  اتحادیة  متحد،  ملل  سازمان  OECD   و 

  اوج  در  که  جهانی  واقعیت  کی  عنوان هیان ببندانش  اقتصاد  حیاتی  اهمیت  بر  همه  جهانی نیز،  بانک

به   .اندکرده  تأکید   گرفت،   شکل  بیستم  قرن توجه  اقتصاد  تأکبا  بر  یان،  بندانشید کشورهای جهان 

از   که  نیز  ما  کشور  در  است  علمیسابقضروری  است،    ة  برخوردار  خوبی  و  هاگامبسیار  مهم  ی 

 فناوری و علم یهاپارک تأسیس باشود.  یان برداشتهبندانشیابی به شهرهای گذاری برای دستتأثیر

 انجام یانبندانش شهر الزم  هاییرساخت ز ایجاد برای عظیمی حرکت ،هادانشگاه  توسعة و  گسترش و

 (. 1: 1396پور و همکاران، )جمعه یست نبا این حال این اقدامات نیز کافی   است، شده

از امکان  هدف  حاضر،  تبدیل  پژوهش  بسترسازی  و  شهر    هب  تبریز  رشهکالنسنجی  یک 

تبریز پرداخته شده   شهرکالنهای موجود  یرساخت زبنابراین به بررسی    یافته است.یان توسعه بندانش

یان را دارد. در این بندانشاست تا مشخص شود این شهر تا چه حد قابلیت تبدیل شدن به یک شهر 

در    (KBUD)بر دانش    سعة مبتنیمطالعه، تالش بر این بوده که میزان وجود هر چهار بعد رویکرد تو

برای جذب کارکنان    شهرکالن تبریز  شهر  و  ایران  به شرایط کشور  توجه  با  اما  بررسی شود،  تبریز 

دانش دو بعد دیگر نیز به این رویکرد اضافه شده است. با توجه به موقعیت استراتژیک و مرزی شهر 

تبریز که ی از  تبریز و قرارگیری این شهر در گسل جوان شمال  ین عوامل زمین ساختی ترمهمکی 

به آذربایجان  منطقة  در  نیز  یمشمار  نامطلوب  و  امنیت یلسرود  و  »ایمنی  تبریز  شهر  بودن  خیز 

رویکرد  محوردانش ابعاد  به  نیز   »KBUD   در تبریز  شهر  پیشرفت  به  توجه  با  همچنین  شد.  اضافه 

که    حوزة همگانی  بهداشت  و  پزشکی  مهندسی  ایمدرمان،  متواند  عوامل  افزز  در  کیفیت  هم  ایش 
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همچنین   و  دانش  کارکنان  جذب  و  اقتصاد  تأثیرزندگی  بر  »درمان    محوردانشگذار  باشد، 

 توسط نویسندگان اضافه شد.  KBUDعنوان ششمین بعد از رویکرد  « را نیز به محوردانش

 

 . ادبيات موضوع 3

 پيشينة تحقيق   -3-1

توسط  امقاله در    Melih Buluی  همکارانش  شد    2014سال  و  به  منتشر  بررسی »که 

شهر  یتم الگور اطالعات  فناوری  کاربردی  استانبولبندانشهای  نوظهور  مقالهیم  «یان  این    پردازند. 

شهر بزرگ  ساکنرا    نوظهور  یانبندانشهای  چالش  برای  باال  کیفیت  با  زندگی  شرایط  آناحفظ   ن 

  خطوط آب  ،حمل و نقل، برق   یهاشبکه)  منابع زیربنایی شهرداند که با مدیریت علمی و مناسب  می

 رسد. ها به حداکثر مییرساختزها و کارآیی منابع و ینههزکاهش ، و ....(

یک شهر   عنوانبه ینده شهر زنجان  آیان: استراتژی توسعة  بندانششهر  »ای با عنوان  در مطالعه

ی و  دائمنسانی  رتباطات ایکی از عوامل اصلی ایجاد دانش در شهرها را مشارکت و ا  «پایدار و خالق 

اندیشهیپ  و  افکار  مستقیم  تبادل  و  بهها میدرپی  است همة  طوری داند  معتقد  ازطریق   ها دانشکه 

از   دارد  سعی  مقاله  این  واقع  در  نیستند.  انتقال  قابل  دیجیتال  شهر یت ظرفارتباطات  موجود  های 

پایدار  به یک شه  یان( درجهت تبدیل شدنبندانشهای شهر  یژگیوزنجان )مرتبط با   بهره گیرد.  ر 

یان  بندانشها نشان داد که شهر زنجان شرایط الزم برای تبدیل شدن به یک شهر  درنهایت، بررسی

 (.1395همکاران،  را دارد )پوررمضان

  مورد )  یان بندانش  توسعة  رویکرد  با  شهری  توسعة  راهبردهای  تدوین »  عنوان  با   ایمطالعه  در

 ارائة   و   SWOT ،  PESTLE  گیرییمتصم  های یکتکن  از  ادهاستف  با «  (اراک  صنعتی  شهر :  مطالعه

است  سعی  شهری  توسعة  راهبردهای  محیطی،زیست  اقتصادی،   اجتماعی،   چندگانة  تحلیل  به  شده 

 در  صنعتی  شهرهای  تحقق  قابلیت  ارزیابی  ازطریق  و  پرداخته شود  صنعتی  شهرهای  از...    و  نهادی

 شهر  بر  یدتأک  با  را  رویکرد  این  به   معطوف  شهری  توسعة  هایراهبرد  ینمؤثرتر  یان،بندانش  توسعة

 شهر  به  شدن  تبدیل   هاییتظرف  اراک،  شهر  که  دادند  این پژوهش نشان  های یافته.  نماید  ارائه  اراک

  از  استفاده  با   و  ضعف  نقاط  اثرات  کاهش  به  باید  قوت  نقاط  از  استفاده   با  که  دارد  را  یانبندانش

 . (1396: همکاران و ورپ ه جمع)  داد  کاهش را تهدیدها   ها،فرصت

عنوان   در با  دیگر  ملبورن»پژوهشی  در  دانش  بر  مبتنی  شهری  توسعة  توسط    «تجربة  که 

Yigitcanlar   های یژگیوانجام گرفت، وی به بیان اصول یک شهر دانش و   2008و همکاران در سال

با    سادگیبه  تواندینم  بنیانشهر دانش  متمایز و فرایندهای آن پرداخت. و همچنین بیان کرد که یک

  برای  ایسرمایه  و   اقتصادی   فرهنگی،   قوی  پایگاه   یک  باید   یابد؛ بلکه  توسعه  استراتژیک  هایسیاست

 فناوری   مؤسسة  موناش،  دانشگاه  ویژهبه  تحقیقاتی،  هایدانشگاه  .باشد  رشد دانش شهرها وجود داشته

شهر  ةتوسع  در  مهمی  نقش  ملبورن،  دانشگاه  و  ملبورن  سلطنتی بهبندانش  این   آموزش   وسیلةیان 
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 اهمیت   به  یابیدست   و  تکنولوژی  ازطریق  اقتصادی  توسعة  برای  نیاز   مورد  هایحرفه   و  کار  نیروی

 کنند. می ایفا  علمی

توسط   که  پژوهشی  عنوان    Ruizدر  با  همکارانش  دانش:  »و  شهر  شاخص    اندازچشمساختن 

  یفکراندازی  های چشمسط شاخصتوی  بندتبهرمنتشر شد، طبق    2014در سال    «سرمایة فکری

(IC ( :به این نتیجه رسیدند که )1)   دارای ظرفیت بیشتری   ، ثروتمندترین شهرها  در مقیاس محلی

پایدارتر   و  هستند  دانش  فاکتورهای  رشد  همچنین2)  ؛کنندیمعمل  برای  دارای    (  که  شهرهایی 

موضع هستند،  پایدار  رشد  و  دانش  عوامل  بین  بهتر  ا  باال  یهاتوازن  میرا  ظرفیت  شغال  و  کنند 

 . یان دارندبنبیشتری برای رشد دانش

های  های مختلفی در کشورهای مختلف جهان و طی سالیان پژوهشبندانششهرهای    حوزةدر  

اخیر در ایران انجام گرفته است. اما در این پژوهش تالش بر این است که بررسی شود که شهر مورد 

یان را دارد، چراکه برای ایجاد یک شهر بندانشک شهر  به سمت ی  مکان حرکتمطالعه تا چه میزان ا

ای در شهر وجود داشته باشد. جنبة نوآوری های بالفعل و بالقوهها و پتانسیلیان باید ظرفیتبندانش

تبریز به چارچوب رویکرد توسعة   شهرکالناین پژوهش در این است که با توجه به ویژگی ایران و  

 محور« اضافه شده است.محور« و »درمان دانشت دانشبعد »امنیردانش دو مبتنی ب

 مبانی نظری-3-2

های مبتنی بر دانش  شدت با فعالیت، رشد و رونق اقتصادی پایدار بهیانبندر عصر اقتصاد دانش

  فشارها و تحوالت(.  Cabrita, Cruz-Machado, & Cabrita, 2013; Yigitcanlar, 2014)   ارتباط دارد

های رقابتی درجهت د دانش جهانی موجب شده است تا شهرها برروی استراتژی عصر اقتصاجدید در  

 & ,Gabe, Abel, Rossکنند )تمرکز  های نوآوریهای دانش خود یعنی تواناییبازسازی و بهبود پایه

Stolarick, 2012; Yigitcanlar, 2014  .)به  واندتمی  و  است  گسترده  بسیار  بنیانشهر دانش  مفهوم  

نظر  توجه  با.  کند  اشاره  شهر  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  هایجنبه  امیمت   و   ارگازاکیس  به 

»b2004)  همکاران شهرهای  (  پایة  توسعه  یانبندانشهدف  ایجاد،  ازطریق  دانش  بر  به   تشویق 

پیوستةبه  و  تجدید   ارزیابی،  گذاری،اشتراک  )  دانش  روزرسانی   ;Ergazakis et al, 2006است 

Carrillo, 2006شهرها این  اشتراک   دانش  کارکنان  توسط  (.  به  و  ایجاد  مدیریت    دانش  گذاریبا 

 امروزه  .(Work Foundation, 2002; Yigitcanlar, O'Conno, & Westerman, 2008) شوند  یم

 دانش،  هاییگاهپا   مانند   نرم  هاییرساختز  بهبود  ه ب  دی با  تنهانه  ظهور  حال  در  دانش  یشهرها

باید    بلکه  بپردازند،  یاجتماع   عدالت  ،یشهر  تنوع  ، یزندگ  تیفیک  ،یصنعت  هاییرساخت ز

را نیز   رهیغ   و  فاضالب  و  زباله  یآورجمع   آب،  و  یانرژ  عیتوز  نقل،  و  حمل  مانند  سخت  هاییرساخت ز

دهند   .(Van Winden, Van den Berg, & Pol, 2007; Bulu, Önder, Aksakall, 2014)  ارتقا 

 و  مفهومی  چارچوب  هم  هنوز  زمینه  اما در این  است،ها  آن رشد سریع    یانبننشدای  جذابیت شهرها

آن  شناختیروش برای  حاضر  ندارد.    وجود  مناسبی  حال  جهان    سراسر  در  شهرها  از  بسیاریدر 
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  تبدیل  برای  را  عملی   و  استراتژیک  یهابرنامهانداز و  نیز چشم  بعضی از شهرها  و  هستند  یانبندانش

شهر    به  شدن  شهرهای   .(Rubenstein-Montano et al, 2001) اندکرده  یهته  یانبنانش دیک 

  عملکرد  نهادی  و  کالبدی  ازلحاظ  که  یافت  ایپارچهیک   شهر  یک  عنوانبه  توانیم  را  یانبندانش

  از  یکی  این  و  کندیم  ترکیب  مسکونی  و  شهری  عملکردهای  با  را  فناوری  و   علم  یهاپارک

 Yigitcanlar, 2007; Yigitcanlar and) است  پایدار  شهرهای  ادایج  برایمؤثر    هاییمپارادا

Martinez-Fernandez, 2007; Yigitcanlar, O'Conno, & Westerman, 2008).  همکاران   و  اوال 

  کند، یم  بیان   را  دانش   اقتصاد   و  اطالعات  تنهانه  یانبندانش  شهرهای  نظریة  یراًاخ  معتقدند (  2004)

  هاییطمح  و  غنی  طبیعی  محیط  از  حفاظت  با  همراه  قوی  گیفرهن  و  عیاجتما  هاییتفعال  بر  بلکه

 نگر،آینده  و  شفاف   دموکراتیک،  حکومت  چندفرهنگی،   پذیرش  و  تحمل  آستانة  کیفیت،  با   شدهساخته 

 (. Florida, 2005; Baum et al., 2006) کندیم تأکید  غنی انسانی سرمایة و

 (KBUDدانش )  بر مبتنی  توسعة  رويکرد-3-2-1

  مینی   و  باکی .  ندارد  وجود  باال  رشد   با  دانش  شهرهای  از  موفق  بسیار  یهانمونه  رحاض  حال  رد

 شکست  یا   فقدان  را  دانش  موفق  شهرهای  چنین  از  محدودی  هاینمونه  اصلی  دلیل(  2000)

  در  دانش   اقتصاد  ساختن  برآورده  برای  شرایطی  ایجاد  آن  هدف  که  دانند می  KBUD  هایسیاست

  در  که  آیدمی  به وجود  دانش  هاییگاهپا  ایجاد درنتیجه  و  مردممؤثر    اریگذسرمایه   از  که  است  شهرها

 .شودیم عرضه بازار به و  مبادله  تولید، دانش آن

  و   فضایی  اجتماعی،  اقتصادی،  توسعة  یعنی)  KBUD  کلیدی  هاییاست س  حوزة  ییگیتکانالر چهار

  که   دانش  عصر  در  ریشه  توسعة  جدید  سیاست  عنوانبه  را  KBUD  و  کندمی  معرفی  را(  انسانی

  و   درست  فضایی   و  اجتماعی  نظم  محیطی،زیست  پایداری  اقتصادی،  رفاه   به  یابی دست  را  آن  هدف

)یم   معرفی  شهرها  برای  خوب  داریحکومت   (.Yigitcanlar, 2010; Yigitcanlar, 2011کند 

دادن  ل  شکد برای  منیک سیاست هدف  عنوانرا به  KBUD  2013ییگیتکانالر و النکویست در سال  

کامل »اقلیم« به »کسب و کار، مردم، فضا/ مکان و حکومت«، و بر تعادل و ادغام این اقلیم تأکید  

 .(Yigitcanlar and Lonnqvist, 2013; Yigitcanlar, 2014) کنندمی

 برای شهرهای ايران   KBUDچارچوب پيشنهادی  -3-2-2

زودن دو بعد جدید و با  تر با افچوبی وسیعییگیتکانالر، چار  KBUDدر تکمیل چارچوب مفهومی  

به  است؛  داده  ارائه  ایران  داخلی  شرایط  گرفتن  نظر  »اجتماعی«،  طوری در  بعد  شش  شامل  که 

 .استامنیتی«  –بهداشتی« و »ایمنی –فضایی«، »سازمانی«، »درمانی –»اقتصادی«، »مکانی

 توسعة اقتصادی -3-2-2-1

  ی هاتیفعال  قلب  در  را  یدرونو تکنولوژی    شدان   ،KBUD  رویکرد  از  یاقتصاد  توسعة  اندازچشم

در اقتصاد داخلی کشور منجر به کاهش هرچه بیشتر   دانشکارگیری  به  رایز  ،دهد یم  قرار  یاقتصاد

اقتصادی   استقالل  درنتیجه  و  )یمواردات    ک ی  ساختن  یبرا  تالش  نیا  .(Yigitcanlar, 2014شود 
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با دانش  اقتصاد به  «  مقاومتی  اقتصاد»  ازطریق  ی داقتصا  رونق   جاد یا  محور  « یتجار  طیمح»منجر 

 شود.یم مطلوب

 توسعة اجتماعی-3-2-2-2

  به   منجر  ساکنان   دانش   و   ها مهارت  افزایش   با   KBUD  رویکرد  از  اجتماعی  توسعة  اندازچشم

 & ,Frane,Tomsic, Ronecevic)  شودیم  اجتماعی  هایپیشرفت  و  جمعی  و  فردی  توسعة

Makarovic, 2005; Ovalle, Marquez & Salomon, 2004; Yigitcanlar, 2014)  .اندازچشم   این  

  و  انسانی   های سرمایه  از  مناسب  مندیبهره»  ازطریق  را  محوردانش  جامعة  یک  تا   کندمی  تالش

 ایجاد«  خود  هویت  و  حقوق   از  مردم  یسازآگاه  »  ترتیب  این  به  و«  ی آزاد  و  استقالل»  و«  اجتماعی

 . کند

 ايیفض   -مکانیتوسعة  -3-2-2-3

  طیمح  دو   هر  ادغام  و  توسعه  حفاظت،   یارتقا  با  KBUD  رویکرد  ییفضا   -مکانی  توسعة  اندازچشم

 نظر  از  که  ی،شهر  توسعة  و   دانش  نیب  یی فضا  یقو  ةشبک  کی  جادیا  هب  منجر  ساز،   و   ساخت  و  یعیطب

 ;Knight, 1995; Knight; 2008) شود  می  است،  دار یپا  و   فردمنحصربه  ت،یفیک  با   یطیمحست یز

Yigitcanlar, 2014.)    واقع ازطریق   محوردانش  طیمح  یک  تا   کند یم   تالشانداز  چشم  نی ادر  را 

 .ایجاد کند «مطلوب مکان  و ی زندگ ت یفیک» و «یشهر داریپا توسعة»

 توسعة سازمانی-3-2-2-4

  دانش،   دادن  انسجام  و  کردن  دموکراتیزه  هدف   با   KBUD  رویکرد  از  سازمانی   توسعة  اندازچشم

  در  مهمی   نقش   دانش   بر  مبتنی  هایسازمان  و  یارشته  بین  جمعی  یادگیری  یهاوسهپر  تشکیل

 برای   منابع  و  نفعانذی  نهادها،   ترکیب  با  تواندیم  اندازیچشم  چنین.  دارد  توسعه  سازیهماهنگ

 ؛Knight, 2008)  کند   ایجاد  را  الزم  دانش   هایپایگاه  استراتژیک  ریزیبرنامه  مدنی،  دیدگاه  یک  تهیة

Kunzmann, 2008 .) 

 بهداشتی  -درمانی  توسعة-3-2-2-5

تمام  تأمدرپی    KBUD  رویکرد  از  بهداشتی  -درمانی  توسعة  اندازچشم عمومی  سالمت  ین 

ازطریق   پیشهاراهشهروندان طبقات مختلف جامعه  علمی  است.  ی  معالجه  و  انداز چشم  نیاگیری 

دانشیمتالش   سالمت  تا  نوینها»روش   ازطریق  را  محورکند  یشرفتة پ های  یک»تکن،  «درمان  ی 

ایجاد    «   بهداشت همگانی  »  بیترت   نیا  به  و«  ی بیوشیمیهاروشداروسازی و  »،  «مهندسی پزشکی

 کند. 

 امنيت  -توسعة ايمنی-3-2-2-6

به دنبال ارتقای امنیت ذهنی و عینی افراد    KBUD  رویکرد  از  ایمنی و امنیت  توسعة  اندازچشم

تکنول و  دانش  است.ازطریق  تالش  چشم  نیا  وژی  دانشیمانداز  ایمنی  و  امنیت  تا  را کند  محور 
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خارجی»ازطریق   تهدیدات  با  مقابله  در  غیرعامل  بروز »و    «پدافند  درصورت  بحران  علمی  مدیریت 

 ین کند. تأم «حوادث

  رویکرد  دو.  دهندیم  تشکیل  را  KBUD  رویکرد  اصلی  هایزمینه  توسعه،  اندازچشم  شش  این

 را   زندگی   شرایط  که  است  مواردی  ازجمله  واقع   در  کردیم،   اشاره  آن  به  بار  اولین  رایب  که   جدیدی

 .(1کند )شکل شمارة یم فراهم  دانش کارکنان و  هاپایگاه حضور برای

 

 
 ( KBUDدانش ). چهارچوب پيشنهادی توسعة مبتنی بر 1شکل 

 

 کیفیت   وصاًمخص  و  ترشگس  رشد،   برای  KBUD  یک  هایبخش  بین  در  توافق  این موارد،  برعالوه

 (. Richard Hu, 2014) است ضروری دانش شهرهای در صرفهبهمقرون  زندگی
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 . روش تحقيق4

 آخرین  مطالعة   و  بررسی  با   پژوهش   این .  است  تحلیلی   –توصیفی  حاضر   پژوهش   روش

  دانش  بر  مبتنی   توسعة  رویکرد  ابعاد   تقویت  به  یان،بندانش  شهرهای  حوزة  در  جهان  ی دستاوردها

  و   تهدید   قوت،  ضعف،   نقاط   شامل  SWOT  جدول  سپس.  است  پرداخته  ایران  شهرهای  یبرا

.  شد  تدوین  شهر  این  اندازچشم  و   جامع  طرح  مسؤولین،  مردم،  نظر  با  تبریز  شهرکالن  هایفرصت

  طراحی اینامهپرسش(  دانش  بر مبتنی  توسعة) KBUD  رویکرد بعد شش  جدول این  اساس بر سپس

  بودند،  شده  انتخاب  1  تبریز  شهر  نخبگان  و  متخصصان  از  که  یانفره  ستبی  حلقة  درنهایت،.  شد

 از  نفر  20  یهاپاسخ  از  حاصل  هایداده  سپس.  گرفتند  قرار  مصاحبه  مورد  نامهپرسش  این  توسط

 . گرفت قرار ارزیابی مورد SPSS افزارنرم از استفاده با  و استنباطی آمار روش با  نخبگان

 

 . محدودة مورد مطالعه 5

متری از سطح دریا قرار گرفته است.  1460هکتار، در ارتفاع  25056 حدود وسعتی اب تبریز رشه

 به   را  که ایران  بازرگان،  –تهران  المللیینب  محور  امتداد  در  و  کشور  غربی  شمال  گوشة  در  تبریز  شهر

ا  طبیعی،  و   جغرافیایی  هایویژگی  لحاظبه  .است  گرفته  قرار  سازد، می  متصل  اروپا   ستقرار موقعیت 

است  ترینمناسب  از  حاکی  شهر  گیریشکل   اولیه  هستة  و  تبریز  رشه جغرافیایی  منجر    که  عوامل 

این شهر یکی   .شود تبدیل کشور  شهرهای ینتربزرگ از یکی فیزیکی به توسعة تاریخی روند شده در

جمعیت    (.1397)بابااوغلی و همکاران،    است  شمال غربین شهر  تربزرگشهر ایران و  از هفت کالن

بشه تبریز  با  ر  ایران،    1494998رابر  آمار  )مرکز  است  بررسی1395نفر  حدود  می  نشان  ها(.  دهد 

مهاجرت  27.4 رخ    شهر  به  هادرصد  تحصیلی  و  شغلی  دالیل  به  حدود یمتبریز    درصد   90  دهد. 

دارای  22.9  معادل   و  باسوادند  تبریز  شهر  ساکن  مهاجران   اند که سهمدانشگاهی  تحصیالت  درصد 

اند )طرح جامع شهر بوده  متخصص  شاغل  مهاجران  درصد  15.7  همچنین معادل  است.ی  هتوجقابل

دانش1395تبریز،   خدمات  مطب  (.  مشاوره،  دفتر  وکالت،  دفتر  دانشگاه،  شامل  که  تبریز  شهر  پایة 

کاربری گرفتهپزشکان،  قرار  متمرکز  صورت  به  و...  گردشگری  و  فرهنگی  پراکنش    نحوةاند.  های 

 با رنگ قرمز نشان داده شده است. 2ریز در شکل یه شهر تبپا ت دانشخدما

 

 
  اساتید   دکتری،  دانشجویان)بنیان در شهر تبریز از متخصصان دانشگاهی و شهری  در این مطالعه، جهت بررسی پتانسل شهر دانش   1

شناسی  های محیط زیست، شهرسازی، اقتصاد، علوم پزشکی، گردشگری و جامعهدر رشته(  شهر  مسؤولین  شهری،  ریزیبرنامه  رشتة

 مند بوده است.گیری هدف اساس نمونه اند، نظرسنجی شد و نحوة انتخاب کارشناسان برتهموضوع مورد بحث آشنایی داش که با
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 يان بندانش. موقعيت شهر تبريز و مرکز خدمات 2شکل 

 

 ها . يافته6

  شهر   توسعة  سنجیامکان   منظوربه   S.W.O.T  استراتژیک  مدیریت  روش  از  حاضر،  پژوهش  در

  عوامل عنوانبه ضعف و  قوت اطنق  که ظورمن بدین . است شده استفاده تبریز شهرکالن  در یانبندانش

  در  مندرج  اطالعات.  اندگرفته   قرار  مطالعه  مورد  بیرونی   عوامل  عنوانبه  تهدیدها   و ها  فرصت  و   درونی

)شمارة    جدول   سازمانیبرون  و(  ضعف  و  قوت  نقاط)   سازمانیدرون  عوامل  دهندةنشان  (1زیر 

که    تبریز  شهرکالن  یانبننشدا  شهر  توسعة  مسیر  در  مؤثر(  تهدیدها   و ها  )فرصت  امکان هستند 

 . سازندیم  نمایان را  KBUD رویکرد ازطریق یانبندانش شهر توسعة
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 های)يافته  شهر تبريزيان کالنبندانش توسعة سنجیامکان بررسی جهت S.W.O.T مدل ارائة. 1جدول 

 ( 1397تحقيق، 

 نقاط قوت نقاط ضعف 
طبقات 
رويکرد 
KBUD 

مش - در  وجود  صنعتیکالتی  تجاری    بخش  و 
به بروز  شهر  تعطیلی  هابحراندلیل  و  اقتصادی  ی 

 برخی از این مراکز. 

سرمایه - به  تمایل  در  عدم  ی  هابافتگذاری 
 قدیمی شهر 

درآمد،   شکاف  وجود - سطح  )ازلحاظ  طبقاتی 
تحصیالت(  میزان  و  شغل    شهر   سطح  در   نوع 

 تبریز

ارتقای   - عدم  و  مادر  صنایع  بودن  دولتی 
 ی صنعتیوربهرهو پایین بودن  ها آنی رآوفن

و  یرساختز وجود   - مطلوب  بسترهاها  ی 
غرب   در  زمین  قیمت  بودن  ارزان  مانند  اقتصادی 
شهر و امکان پاالیش و تعریف فضای فعالیت جدید  

 در آن 

به منطقة ویژة اقتصادی ارس و امکان   - نزدیکی 
 در تبریز  هاشرکتجذب سرمایه و ایجاد دفاتر مالی  

 
 

طبقة 
توسعة 

 صادیاقت

به - مناسب  عدم  انسانی  هاهی سرما کارگیری  ی 
 کرده ویژه افراد علمی و تحصیلموجود به

تحصیالت   - و  سواد  سطح  نسبی  بودن  پایین 
 شاغالن 

 وجود درصد باالی باسوادی در سطح شهر -
کاربری   - سرانة  بودن  تحقیقات    آموزشباال  و 

که سرانة وضع موجود این کاربری  طوریفناوری )به
 ( است  آنادی انة پیشنهبرابر سرشش

-  

طبقة 
توسعة 
 اجتماعی 

بهرهکم - پایدار و عدم  به توسعة  مندی توجهی 
 مناسب از منابع موجود 

 وجود سازندهای زمین شناسی نامناسب  -

اصول  هاپهنهوجود   - با  مغایر  و  ناسازگار  ی 
تداخل  زیست تداوم  و  این    ها تیفعالمحیطی  در 

 .هاپهنه

در  پایه  انشمدرن و د  یهاتیفعالسهم ناچیز   -
 سطح شهر در وضع موجود 

 

با   - شهری  جدید  مرکز  یک  گسترش  و  وجود 
دانشیتفعال و  شهری  نوین  و  مدرن  در  های  پایه 

 سمت شرق شهر 

مهرانه - همچون  طبیعی  عناصر  و  وجود  رود 
بههاکوه علی  بن  عون  شکلی  عناصر  دهنده عنوان 

 به سازمان فضایی شهر 

 احداث خطوط قطار شهری  -

طبقة 
توسعة 

 -مکانی
 فضايی

نهادهای   - بین  انسجام  و  هماهنگی  عدم 
 مختلف دولتی 

از   - یکی  دانشگاهی کشور  ترمهمتبریز  ین مراکز 
 کشور است.  شمال غرب ین قطب علمی تربزرگو 
دانشیکاربروجود   - خدمات  و  ازقبیل ها  پایه، 

فناوری،  هادانشگاه و  علم  پارک  ی  هاشرکت، 
 شهر  یان و ... در سطح بندانش

طبقة 
توسعة 
 سازمانی 

 

 وجود مراکز پزشکی مجهز با تکنولوژی باال -

به - تبریز  ازنظر  معرفی  کشور  اول  رتبة  عنوان 
سازمان  هاشاخص توسط  ایمنی  و  سالمت  ی 

 بهداشت جهانی

طبقة 
توسعة 
درمانی 
 بهداشتی 

 1389308 جمعیت درصد  25 به نزدیک -

فقیر تبریز شهرکالن نفری های  خانواده    دربر  را 
 رند یگیم
بطن  هاپهنهوجود   - در  بالاستفاده  و  بایر  ی 

که   شهری  و    عمدتاًمحیط  بزهکاری  کانون 
 .دشویمی زیست محیطی هایآلودگ

ی جدید  هاشبکهرعایت اصول ایمنی در ساخت   -
 ی موجود هابرنامهدر 

طبقة 
توسعة 

 -ايمنی
 امنيت
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 های)يافته  شهر تبريزيان کالنبندانش عةتوس سنجیامکان بررسی جهت S.W.O.T مدل ارائة. 1جدول ادامه 

 ( 1397تحقيق، 

 نقاط قوت نقاط ضعف 
طبقات 
رويکرد 
KBUD 

  هافرصت دهايتهد

منابع مالی و اعتباری الزم    نیتأموجود موانع   -
 ی ساختاری ایفای نقش شهر هانهیزمجهت ایجاد  

و هانهیزموجود   - خالق  اقشار  جذب  ی 
 شهرها کرده در سایر کالنتحصیل

 
 

تکنولوژی   - و  دانش  برپایة  اقتصاد  رشد  امکان 
 بنیان موجود ی دانشهاشرکتازطریق 

به - شهر  بهجایگاه  گردشگر  جاذب  واسطة  عنوان 
و  هم علی  ابن  عون  ارتفاعات  با  یسات  تأسجواری 

 کابین. گردشگری آن مانند تله

گیری از فرصت خواهرخواندگی شهر تبریز  بهره -
 با سایر شهرهای جهان 

طبقة 
ة توسع

 اقتصادی

دلیل  - به  دانش  کارکنان  گسترده  عدم حضور 
و   ساکنین  توسط  بومی  غیر  اقشار  پذیرش  عدم 

 کمبود برخی امکانات رفاهی 
 

نزدیکی   - ازطریق  دانش  کارکنان  جذب  امکان 
 ملل و افزایش تعامالت علمی و فرهنگی 

دانش - شهر  اجرای  برای  امکان  تبریز  در  پایه 
ا  به  توجه  با  کشور،  در  بار  که شهر  اولین  مورد  ین 

ها« در عرصة تحوالت فرهنگی و یناولتبریز »شهر  
 علمی در کشور است 

طبقة 
توسعة 
 اجتماعی 

و   - منابع  در  محدودیت  ی  هاتیظرفبروز 
به در  زیستی  پایدار  توسعة  به  توجه  عدم  دلیل 

 ی صنعتی و کشاورزی هابخش

مراتبی در شبکة معابر  عدم وجود نظام سلسله -
 و ناکارآمد شهر ی فرسوده هابافتو 

رشد   - و  50امکان  تعامالت  دامنة  درصدی 
 رسانی فراملی خدمات

دست - مطلوب  امکان  تجاری  محیط  به  یابی 
و   ترانزیت  جادة  مسیر  در  گرفتن  قرار  ازطریق 

 جواری با کشورهای همسایه المللی و همینب 

طبقة 
توسعة 

 -مکانی
 فضايی

میان  عدم شفافیت و پاسخ - گویی و هماهنگی 
 . هاارگان

یان در شهر تبریز  بندانشپیشنهاد ایجاد صنایع   -
 ی مختلف شهری هاطرحدر 

طبقة 
توسعة 
 سازمانی 

 امکان تسهیل دسترسی به مراکز درمانی  - ی سطحی هاآبدفع نامناسب  -

طبقة 
توسعة 
درمانی 
 بهداشتی 

جبران - خسارات  ایجاد  زمان  امکان  در  ناپذیر 
به حوادث  وجود  وقوع  زمینة  ها ضعفدلیل  در  یی 

شهر،  ش ی  وسازهاساختو    هارساختیز کل 
 نامناسب، 

 قرارگیری شهر در پهنة باالی خطر زلزله  -

امکان احیای عملکردهای حیاتی شهر در زمان   -
حوادث   پیشغوقوع  با  ساختارهای  یرمنتظره  بینی 

سبز )فضاهای  و    کالن  دسترسی  شبکة  و  باز  و 
 امدادرسانی مناسب( 

طبقة 
توسعة 

 -ايمنی
 امنيت

 

استفاده فوق    با  فعالیت  انامهپرسشاز جدول  ساختار  اقتصادی:  توسعة  متغیرهای شاخص  با  ی 

پایة شهر و میزان صادرات و واردات، دسترسی برابر به اعتبار و قدرت مالی و محیط تجاری مطلوب،  

ی آموزشی و تحقیقاتی. متغیرهای شاخص توسعة اجتماعی: تعلق مکانی و مشارکت  هاپروژههزینة  

دس توسعة  اجتماعی،  شاخص  متغیرهای  عمومی.  آموزش  و  فرهنگی  ساختار  به  مناسب  ترسی 

درمانی  -درمانی  مراکز  به  دسترسی  بودن    –بهداشتی:  دارا  تخصصی  یمارستانببهداشتی،  های 
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پسماندهای شهری، و  زباله  توسعة مکانی  آب   به  دسترسی  میزان  پیشرفته، دفع  متغیرهای    -سالم. 

  رسی به تأسیسات زیربنایی، دسترسی به مراکز نوآوری، خالقیت و فضایی: کیفیت شبکة معابر و دست 

سازمانی:   توسعة  متغیرهای  محیطی.  و  بصری  کیفیت  پژوهشی،  و  علمی  مراکز  به  آسان  دسترسی 

پاسخ و  شفافیت  شهروندان،  مشارکت  و  توسعة  مسؤولیت  دانشهاسازمانگویی،  هماهنگ  ی  بنیان، 

آموزش   و  توهاارگاننمودن  متغیرهای  تاب.  امنیت:  و  ایمنی  حوادث سعة  درمقابل  شهری  آوری 

طبیعی، توجه به الزامات پدافند غیرعامل، امنیت فردی و اجتماعی، خوانایی و امنیت فضای شهری.  

هر   رویکرد    6که  شهر   KBUDبعد  مفهوم  که  این  به  توجه  با  سپس  شد.  تنظیم  داشت،  دربر  را 

نفر    20نامه در میان  تبریز ناشناخته بود، این پرسششهر  یان در بین شهروندان عادی کالنبندانش

 از نخبگان علمی شهر اجرا شد. 

 

 بررسی نرمال بودن توزيع متغيرها:

اسمیرنوف استفاده شد. نتایج در    –برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کولموگروف

شمارة   کولموگروف  2جدول  آزمون  نتایج  به  توجه  با  است.  شده  گرفته    –ارائه  نتیجه  اسمیرنوف 

 (.p>05/0اند )شود که متغیرهای مورد مطالعه دارای توزیع نرمال می

 
 اسميرنوف برای بررسی نرمال بودن توزيع متغيرها –نتايج آزمون کولموگروف -2جدول  

 داری سطح معنی اسمیرنوف  -کولموگروف  Zآماره  تعداد 

 0.171 1.109 20 ان یبندانشامکان اجرای شهر 

 0.517 0.817 20 محور اجتماع دانش

 0.661 0.730 20 محور اقتصاد دانش

 0.509 0.822 20 محور محیط دانش

 0.782 0.656 20 محور دولت دانش

 0.297 0.976 20 محور امنیت دانش

 0.644 0.740 20 محور درمان دانش

 حاضر  تحقيق محاسبات: منبع

 

 ا رويکرد توسعة مبتنی بر دانش: بنيان بسنجی اجرای شهر دانشامکان  -6-1

امکان دانشبرای  شهر  اجرای  آزمون  سنجی  از  دانش،  بر  مبتنی  توسعة  رویکرد  با    tبنیان 

که میزان   3هستند. بنابراین مقدار آزمون برابر    5تا    1ی استفاده شده است. نمرات بین  انمونه تک

متغیر میانگین  اگر  است.  شده  گرفته  نظر  در  است،  متغیر  از    متوسط  نشان  3بیشتر  دهندة  باشد، 

 وضعیت مطلوب است.
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آزمون   شمارة  نمونهتک  tنتایج  جدول  در  می  3ای  مالحظه  است.  شده  میزان آورده  که  شود 

  p=0/ 001)  استداری باالتر از حد متوسط  طور معنییان در شهر تبریز به بندانشامکان اجرای شهر  
 (.mean=40/3و 

می که  است  حاکی  نتایج  دانشهمچنین  اجتماع  )زان  اقتصاد  mean=32/3و    p=001/0محور   ،)

)دانش دانشmean=72/3و    p=001/0محور  محیط   ،)( دولت  mean=40/3و    p=046/0محور   ،)

)دانش دانشmean= 28/3و    p=023/0محور  امنیت   ،)( درمان mean=33/3و    p=018/0محور   ،)

داری باالتر از حد متوسط هستند معنی  طور( در شهر تبریز به mean=88/3و    p=001/0محور )دانش

 (. 3)شکل شمارة 

 
با رويکرد توسعة  انيبندانشای برای بررسی ميزان امکان اجرای شهر نمونهتک tنتايج آزمون  -3جدول 

 مبتنی بر دانش 

 متغیر

 3مقدار آزمون = 

 میانگین  تعداد
انحراف  

 معیار 
T 

درجة  

 آزادی

سطح  

 داریمعنی

یر با  میانگین اختالف متغ

 مقدار آزمون 

امکان اجرای شهر  

 ان یبندانش

20 

 
3.40 0.34 5.28 19 0.000 0.40 

 0.32 0.001 19 3.71 0.38 3.32 20 محور اجتماع دانش

 0.72 0.000 19 4.48 0.72 3.72 20 محور اقتصاد دانش

 0.40 0.046 19 2.14 0.84 3.40 20 محور محیط دانش

 0.28 0.023 19 2.48 0.50 3.28 20 محور دولت دانش

 0.33 0.018 19 2.58 0.58 3.33 20 محور امنیت دانش

 0.88 0.000 19 5.16 0.76 3.88 20 محور درمان دانش

 حاضر  تحقيق محاسبات: منبع
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 شهر تبريزيان در کالنبندانش. نمودار ميزان امکان اجرای شهر 3شکل 

 

 مبتنی بر دانش بندی ابعاد رويکرد توسعة  اولويت -6-2

اولویت  نتایج  برای  شد.  استفاده  فریدمن  آزمون  از  دانش  بر  مبتنی  توسعة  رویکرد  ابعاد  بندی 

های ابعاد  ارائه شده است. نتایج حاکی است که بین میانگین رتبه   4آزمون فریدمن در جدول شمارة  

، درجة آزادی 05/22بر  دو براداری وجود دارد )مقدار خیرویکرد توسعة مبتنی بر دانش تفاوت معنی

ترتیب از زیاد به کم  است(. ابعاد رویکرد توسعة مبتنی بر دانش به  001/0داری  و سطح معنی  5برابر  

 : استصورت زیر به

محور، محور، دولت دانشمحور، امنیت دانشمحور، اجتماع دانشمحور، اقتصاد دانشدرمان دانش

 محور.محیط دانش

به مربوط  اولویت  دانش  باالترین  پاییندرمان  و  دانشمحور  به محیط  مربوط  اولویت  محور ترین 

 (. 4شکل شمارة است )

 
با رويکرد توسعة   انيبندانشبندی ابعاد امکان اجرای شهر نتايج آزمون فريدمن برای اولويت -4جدول 

 مبتنی بر دانش 
 ی دارسطح معنی درجه آزادی  دومقدار خی میانگین رتبه  میانگین  تعداد متغیر

 4.75 3.88 20 محور درمان دانش

22.052 5 0.001 

 4.38 3.72 20 محور اقتصاد دانش

 3.15 3.32 20 محور اجتماع دانش

 2.95 3.33 20 محور امنیت دانش

 2.93 3.28 20 محور دولت دانش

 2.85 3.4 20 محور محیط دانش

 حاضر  تحقيق محاسبات: منبع



 1399ی بيست وچهارم، پاييز شمارهم، هفتمطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال ..... . ........................ 170
 

 
 يان در شهر تبريز بندانشبندی ابعاد امکان اجرای شهر ويت. نمودار اول4شکل 

 

 . بحث 7

که    گردد یم، مشاهده  شودیمیافته و نوظهور در جهان بررسی  توسعه  انیبندانشوقتی شهرهای  

یی که در کشور ایران صورت هاپژوهش  .نیست  ساده   و  سریع  انیبندانش  شهرهای  به  یابی دست  روند

در شهرهای مورد    انیبندانشی رویکرد توسعة  هااستیسرای راهبردها و  گرفته، بیشتر در حیطة اج 

عالوه شهر  راهبردها،  این  اجرای  برای  که  درحالی  است.  داشتن  مطالعه  و  هالیپتانسبر  بالفعل  ی 

دارای   باید  فناوری،  هاپارکی مجهز،  هادانشگاهبالقوه،  و  علم  اقتصادی    انیبندانشی  هاشرکتی  و 

باشد. بنابراین ضروری است در ابتدا    انیبندانشی الزم برای شهر  هارساختیزداقل  عنوان حپویا به

سنجی رویکرد توسعة مبتنی بر دانش برای شهر مورد مطالعه پرداخت. در این پژوهش نیز  به امکان

تکنیک   از  استفاده  کالن  SOWTبا  دانش  بر  مبتنی  توسعة  رویکرد  بعد  شش  مورد و  تبریز  شهر 

 اده شد. بررسی قرار د

 خوب  وضعیت  در  تبریز  شهرکالن  در   KBUDهر شش بعد رویکرد    که  نشان داد  T  آزمون  نتایج

 درمان »  ریمتغ  که  است  آن   از  حاکی  نیز  فریدمن  آزمون  نتایج   اند. شده  ارزیابی   متوسط  از  باالتر   و

 شهر   یرهایمتغ  سایر  به  نسبت  مساعدتری  و  بهتر  وضعیت  در  75/4  یارتبه  میانگین  با«  محوردانش

 ی ترف یضع  وضعیت  در  85/2  یارتبه  میانگین  با«  محوردانش  محیط»  ریمتغ  و  دارد  قرار  انیبندانش

  بعد   که  این   به  توجه  با.  دارند  قرار  تبریز  شهرکالن  در   انیبندانش  شهر  یرهایمتغ  سایر  به  نسبت

تأثیر   تبریز  رشه  در  دانش  کارکنان  جذب  بر  درنتیجه  و  زندگی  کیفیتلفة  ؤم  بر«  محور دانش  محیط»
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 انجام  شهر  این  در  دانش  بر  مبتنی  توسعة  رویکرد  از  بعد  این  تقویت  در  یاژهیو   اهتمام  باید  ، گذاردیم

 .داد

 

 گيری . نتيجه8

های مختلف وارد مباحث شهری ینهزمی اخیر مبحث رشد و توسعة دانش شهری در  هادههدر  

شهر   است.  تأثیرگذارتربندانششده  و  آخرین  از  یکی  که  یان  است  مناطق شهری  دستاوردهای  ین 

های اخیر عمدة  لذا در دهه  ی متنوع در ابعاد مختلف شهری دارد.ها مهارتسعی در توسعة دانایی و  

 اند. سوی این رویکرد میل نمودهکشورهای جهان به

در    KBUDبا رویکرد    انیبندانشکه آیا اجرای شهر    به این موضوع پرداخته است  پژوهش حاضر

، شهر باید انیبندانشی شهر هااستیسدر مسیر اجرای راهبردها و   ؟ استپذیر ر تبریز امکانشهکالن

  درنتیجه هرگونه  را داشته باشد.   انیبندانشتبدیل شدن به شهر    درجهتیی  ها تیظرفو    ها لیپتانس

  محلی،   دولت  یعنی   جامعه،   تمام  فعاالنة  اطمینان  باید   انیبندانش  شهر  یک  توسعة  برای  تالش

  عمیق   تحلیل  منظور،  این  برای.  باشد  داشته  غیره   وها  دانشگاه  ،هاسازمان  خصوصی،  بخش  هروندان،ش

لذا در  است.  ضروری  عملی  برنامة  یک  اجرای  و  استراتژی  و  دیدگاه  تعریف  کنونی شهر،  وضعیت  از

و   است  پرداخته شده  شهر  کنونی  وضعیت  تحلیل  به  سوات  از جدول  استفاده  با  حاضر  با  پژوهش 

رویکرد  تو موضوع،  ادبیات  به  مکانی  KBUDجه  اقتصادی،  اجتماعی،  بعد  چهار  فضایی،    –شامل 

نظری   مبانی  بخش  در  ادامه،  در  است.  شده  انتخاب  تبریز  شهر  پتانسیل  سنجش  برای  سازمانی 

بهداشتی،    –بعد دیگر نیز شامل درمانی  2با توجه به شرایط کشور ایران و شهر تبریز    پژوهش حاضر

بر اساس جدول سوات و ابعاد رویکرد    یانامهپرسشالذکر اضافه شد و  به ابعاد فوق   یتیامن  –ایمنی

KBUD    و پرسشهادادهسپس  .  شد  اجرا  شهر  نخبگان  از  نفر  20  برایتنظیم  از  حاصل  با  ی  نامه 

ارزیابی قرار گرفت.  اشاره   ها شاخصکه به وضعیت کلی    Tنتایج آزمون    روش آمار استنباطی مورد 

شهر تبریز در وضعیت ی توسعة مبتنی بر دانش در کالنهاشاخصگر آن است که کلیة  اندارد، نش

ارزیابی   متوسط  از  باالتر  و  بنابراین  اندشدهخوب  کالن  توانیم .  گرفتن  گفت  نظر  در  با  تبریز  شهر 

الزم  را دارد.    انیبندانشی الزم برای تبدیل شدن به یک شهر  هانه ی زمها و  یشنهادهای زیر پتانسیلپ 

است   ذکر  ارائه پ به  ی یشنهادهای  بخش  توجه  با  تحقیق  هاافتهشده  علمی هاهیپاتقویت  :  استی    ی 

فناوری،  هاپارکآموزشی،  مؤسسات  ،  ها دانشگاهارتقای    ازجمله و  علم    و   انیبندانشی  هاشرکتی 

هرهای ش  اولیه  توسعة  و  پیشرفت  بر  صنعتی که  بهبود ساختار  علمی پژوهشی؛  یهاتیفعالبر    د یتأک

م دانش   کیفیت؛  گذاردیتأثیر  مطلوب  و   زندگی   ارتقای  و    که  شهرسازی  عناصر  جذب  به  منجر 

دانش   محیطشودیم کارکنان  مناسب  ؛  امکان   تشویق  برای  ابزاری   عنوانبه  فرهنگی  خالقیت؛ 

  اجتماعی که  منافع   انطباق   و  اجتماعی  دانش برای تمام شهروندان؛ عدالت  دسترسی و انتقال مناسب

 . رساندیم  حداقل به را منفی  یهاتنش
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محور محور و دولت دانشمحور، امنیت دانشی محیط دانشارتبه با توجه به پایین بودن میانگین 

باید این سه مورد در دستور کار مسؤولین شهری، نخبگان و مردم قرار گیرد و از آنجا که بعد »دولت  

موردانش باید  است،  اثرگذار  ابعاد  تمامی  بر  تبدیل  محور«  برای  قرار گیرد.  بیشتری  توجه  اهتمام  د 

شهر  کالن یک  به  تبریز  جزو    انیبندانششهر  که  دانش  هانهیگزنوظهور  کارکنان  برای  انتخابی  ی 

انداز بلندمدت و  در چشم  KBUDی هر شش بعد رویکرد  هااستیس باشد، ضروری است راهبردها و  

 مدت شهر تبریز جانمایی شود.کوتاه
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