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چکيده:
امروزه دانش و اطالعات بهعنوان کلید رشد اقتصادی جهان است .از آنجا که شهرهای جهان بر اساس مدل
سرمایهداری صنعتی درحال رشد هستند و بهزودی با محدودیت منابع شهری روبهرو خواهند شد ،بنابراین
شهرهای دانشبنیان بهعنوان راهکاری مناسب برای رشد اقتصادی و مدیریت مناسب منابع زیربنایی و بهبود
کیفیت زندگی در قرن  21محسوب میشوند .شهرهای دانشبنیان در جهان دو گونهاند )1 :شهرهای دانشبنیان
توسعهیافته که دارای زیرساختهای خوبی هستند ،مانند :بارسلونا ،بوستون ،هلسینکی ،اتاوا ،سنگاپور؛  )2شهرهای
دانشبنیان نوظهور مانند :استانبول ،منچستر ،ملبورن ،سانفرانسیسکو ،سیدنی که ازطریق رویکرد  KBUDدرحال
توسعه هستند .ایجاد شهرهای دانشبنیان بهراحتی قابل تحقق نیست ،بلکه نیازمند خصوصیات و ظرفیتهایی در
زمینههای مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و فناوری ازقبیل داشتن سطح باالیی از فناوری ،بهبود خدمات و
آموزش شهروندان ازطریق ایجاد ارتباطات و به این ترتیب تقویت سرمایة انسانی است .این پژوهش رویکرد
( KBUDتوسعة مبتنی بر دانش) را بهعنوان روشی برای اجرای شهر دانشبنیان مورد تحلیل و بررسی قرار
میدهد .در ادامه ،این مطالعه چارچوب جدیدی متناسب با کشور ایران برای رویکرد  KBUDطراحی کرده است.
این رویکرد جدید شامل  6بعد است :اقتصاد دانشمحور ،جامعة دانشمحور ،دولت دانشمحور ،محیط دانشمحور،
سالمت دانشمحور ،امنیت دانشمحور .سپس برای سنجش میزان تحقق شهر دانشبنیان در کالنشهر تبریز ،بر
اساس هر  6بعد این رویکرد پرسشنامهای بر اساس سوات شهر تنظیم و در بین  20نفر از نخبگان شهر توزیع شد.
سپس دادههای حاصل از اجرای پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج آزمون  Tنشان داد که کلیة شاخصهای
توسعة مبتنی بر دانش در کالنشهر تبریز در وضعیت خوب و باالتر از متوسط ارزیابی شدهاند و نتایج آزمون
فریدمن حاکی از آن است که متغیر درمان دانشمحور با میانگین رتبهای  4/75در وضعیت بهتر و مساعدتری
نسبت به سایر متغیرهای شهر دانشبنیان قرار دارد .بنابراین کالنشهر تبریز پتانسیلها و زمینههای الزم برای
تبدیل شدن به یک شهر دانشبنیان را دارد.
کلمات کليدی :شهر دانش ،توسعة مبتنی بر دانش ،چارچوب  ،KBUDرشد اقتصادی ،کالنشهر تبریز
 1استادیار گروه شهرسازی ،دانشکدة معماری ،شهرسازی و هنر ،دانشگاه ارومیه
 2دانشجوی دکتری شهرسازی ،گروه مهندسی شهرسازی ،دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه کردستان.
 3دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه شهرسازی ،دانشکدة معماری ،شهرسازی و هنر ،دانشگاه ارومیه.
 4دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه شهرسازی ،دانشکدة معماری ،شهرسازی و هنر ،دانشگاه ارومیه.
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 .1مقدمه
چالش جدید دو دهة گذشته جامعة علمی ،توسعة شهرهای دانشبنیان است .درنتیجه ،تعدادی
از شهرها استراتژی «شهر دانشبنیان» را اختیار کردهاند که سازوکارهای مهمی برای توسعة شهرها
در عصر فناوری و اطالعات هستند ( .)Elena, 2015مطالعات مفهومی و تجربی در مورد شهرهای
دانشبنیان ،نشاندهندة این موضوع است که شهر دانشبنیان پدیدهای نوظهور ،پیشپارادایمی و
چندرشتهای است ( .)Carrillo, 2006تعدادی از شهرهای سراسر جهان خود را بهعنوان «شهرهای
دانشبنیان» معرفی می کنند ،مانند بارسلونا ،بوستون ،هلسینکی ،اتاوا ،سنگاپور ( World Capital
 )Institute and Teleos, 2009; Yigitcanlar, 2007و دیگر شهرهای جهان ازطریق برنامههای
توسعة مبتنی بر دانش تمایل زیادی برای دستیابی به این وضعیت دارند (.)Elena, 2015
شهرهای دانشبنیان با هدف دستیابی به پایداری و بهبود کیفیت زندگی به ارائة خدمات مورد
نیاز شهروندان میپردازند (

Yigitcanlar, O’Connor, & Westerman,2008; Ruiz, Navarro,

) .Peña; 2014ایجاد شهرهای دانشبنیان نیازمند خصوصیات و ظرفیتهایی در زمینههای مختلف
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،فناوری و سیاستهای توسعة شهری است تا قابلیت تبدیل شدن به
شهرهای دانشبنیان را دارا باشند .برخی از نویسندگان معتقدند که دستیابی به «شهر دانشبنیان»
ازطریق داشتن سطح باالیی از فناوری ،بهبود خدمات و آموزش شهروندان ازطریق ایجاد ارتباطات و
به این ترتیب تقویت سرمایة انسانی محقق میشود (.)Elena, 2015
در سالهای اخیر ،برای شهرهایی که قصد تبدیل شدن به شهر دانشبنیان را دارند رویکرد 1
توسعة شهری مبتنی بر دانش) » (KBUDبسیار مورد توجه قرار گرفته است .بهطوری برای که
شهرهایی که قصد افزایش لبههای رقابتی خود ( Huggins, 2010; Lonnqvist, Kapyla, Salonius,
 ،)Yigitcanlar, 2014ارتقای زیرساختهای سخت و نرم ( & Bulu, 2011; Yigitcanlar, O'Conno,
 )Westerman, 2008و بهبود کیفیت زندگی شهری

(& Martinez- Velibeyoglu, Yigitcanlar,

 )Fernandez, 2008را دارند ،به یک رویکرد قابل قبول شهری تبدیل شده است .الزم به ذکر است
( KBUDتوسعة مبتنی بر دانش) یک سیاست قدرتمند شهری برای استفاده از منابع دانش جهت
توسعة محلی است که پایهای برای توسعة پایدار را فراهم میکند (.)Yigitcanlar, 2014
 .2بيان مسئله
( Lederborgen

تا سال  2050حدود  70درصد از جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد
 .)et al, 2014شهرهایی که کمبود منابع زیربنایی دارند ،بهزودی با محدودیت این منابع روبهرو
خواهند شد و شرایط زندگی در این شهرها بهطور قابل مالحظهای دشوار خواهد شد .بنابراین ،ارائة
شرایط زندگی با کیفیت باال و مدیریت منابع شهری کارآمد ،به وظیفهای چالشبرانگیز برای
شهرهای دانشبنیان در حال توسعه تبدیل شده است .شهرهای دانشبنیان توسعهیافته در حال
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حاضر زیرساختهای خوبی دارند .از اینرو فراهم آوردن شرایط زندگی با کیفیت باال ،برای
شهروندان این شهرها آسان است ( .)Yigitcanlar, 2014; Bulu, Önder, Aksakall, 2014شهرهایی
که بر اساس مدل سرمایهداری صنعتی توسعهیافتهاند ،بزرگ و بزرگتر میشوند ،تقاضای ورود در
آنها بهطور فزایندهای بیشتر و تولید خروجیهای پسماند و زبالهها در این شهرها افزایش یافته
است .چشمانداز نهایی چنین رویکردی ،ناگزیر فروپاشی زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی است؛
چراکه شهرها را به محدودیتهایی برای رشد سوق میدهد ( .)Carrillo, 2004واضح است که این
مدل توسعه دیگر عملی نیست ( .)Carrillo, 2006برعکس ،مزایای توسعة مبتنی بر دانش برای
جوامع بشری در آغاز قرن  21بهطور خاص تأکید شده است ( ;Carrillo, 2002; Carrillo, 2004
 .)Malone and Yohe, 2002پل رومر اقتصاددان برجستة استنفوردی معتقد است در حال حاضر با
دورهای روبهرو هستیم که اگر کشورهای در حال توسعه ،بهسوی اقتصاد دانشبنیان حرکت ننماید،
حتی با داشتن منابع سرشار طبیعی نمیتوانند رشد اقتصادی را بهدست آورند (نبی پور.)1 :1392 ،
در سناریوی جهانی« ،دانش و اطالعات» بهعنوان کلید رشد اقتصادی هستند .اقتصاد یک شهر
دانشبنیان ،کاالهای ارزشمندی را با استفاده از تحقیقات ،فناوری و توانمندی دانش ایجاد میکند.
درواقع نقش دانش در ایجاد ثروت تبدیل به یک مسئلة مهم برای شهرها شده است ( Yigitcanlar,
 .)Lönnqvist & 2014; Ruiz, Navarro, Peña; 2014سازمان ملل متحد ،اتحادیة اروپا OECD ،و
بانک جهانی نیز ،همه بر اهمیت حیاتی اقتصاد دانشبنیان بهعنوان یک واقعیت جهانی که در اوج
قرن بیستم شکل گرفت ،تأکید کردهاند .با توجه به تأکید کشورهای جهان بر اقتصاد دانشبنیان،
ضروری است در کشور ما نیز که از سابقة علمی بسیار خوبی برخوردار است ،گامهای مهم و
تأثیرگذاری برای دستیابی به شهرهای دانشبنیان برداشته شود .با تأسیس پارکهای علم و فناوری
و گسترش و توسعة دانشگاهها ،حرکت عظیمی برای ایجاد زیرساختهای الزم شهر دانشبنیان انجام
شده است ،با این حال این اقدامات نیز کافی نیست (جمعهپور و همکاران.)1 :1396 ،
هدف از پژوهش حاضر ،امکانسنجی و بسترسازی تبدیل کالنشهر تبریز به یک شهر
دانشبنیان توسعهیافته است .بنابراین به بررسی زیرساختهای موجود کالنشهر تبریز پرداخته شده
است تا مشخص شود این شهر تا چه حد قابلیت تبدیل شدن به یک شهر دانشبنیان را دارد .در این
مطالعه ،تالش بر این بوده که میزان وجود هر چهار بعد رویکرد توسعة مبتنی بر دانش ) (KBUDدر
کالنشهر تبریز بررسی شود ،اما با توجه به شرایط کشور ایران و شهر تبریز برای جذب کارکنان
دانش دو بعد دیگر نیز به این رویکرد اضافه شده است .با توجه به موقعیت استراتژیک و مرزی شهر
تبریز و قرارگیری این شهر در گسل جوان شمال تبریز که یکی از مهمترین عوامل زمین ساختی
نامطلوب در منطقة آذربایجان بهشمار میرود و نیز سیلخیز بودن شهر تبریز «ایمنی و امنیت
دانشمحور» نیز به ابعاد رویکرد  KBUDاضافه شد .همچنین با توجه به پیشرفت شهر تبریز در
حوزة درمان ،مهندسی پزشکی و بهداشت همگانی که میتواند از عوامل مهم در افزایش کیفیت
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زندگی و جذب کارکنان دانش و همچنین تأثیرگذار بر اقتصاد دانشمحور باشد« ،درمان
دانشمحور» را نیز بهعنوان ششمین بعد از رویکرد  KBUDتوسط نویسندگان اضافه شد.
 .3ادبيات موضوع
 -3-1پيشينة تحقيق
مقالهای توسط  Melih Buluو همکارانش در سال  2014منتشر شد که به «بررسی
الگوریتمهای کاربردی فناوری اطالعات شهر دانشبنیان نوظهور استانبول» میپردازند .این مقاله
چالش بزرگ شهرهای دانشبنیان نوظهور را حفظ شرایط زندگی با کیفیت باال برای ساکنان آن
میداند که با مدیریت علمی و مناسب منابع زیربنایی شهر (شبکههای حمل و نقل ،برق ،خطوط آب
و  ،)....کاهش هزینهها و کارآیی منابع و زیرساختها به حداکثر میرسد.
در مطالعهای با عنوان «شهر دانشبنیان :استراتژی توسعة آینده شهر زنجان بهعنوان یک شهر
پایدار و خالق» یکی از عوامل اصلی ایجاد دانش در شهرها را مشارکت و ارتباطات انسانی دائمی و
پیدرپی و تبادل مستقیم افکار و اندیشهها میداند بهطوریکه معتقد است همة دانشها ازطریق
ارتباطات دیجیتال قابل انتقال نیستند .در واقع این مقاله سعی دارد از ظرفیتهای موجود شهر
زنجان (مرتبط با ویژگیهای شهر دانشبنیان) درجهت تبدیل شدن به یک شهر پایدار بهره گیرد.
درنهایت ،بررسیها نشان داد که شهر زنجان شرایط الزم برای تبدیل شدن به یک شهر دانشبنیان
را دارد (پوررمضان همکاران.)1395 ،
در مطالعهای با عنوان «تدوین راهبردهای توسعة شهری با رویکرد توسعة دانشبنیان (مورد
مطالعه :شهر صنعتی اراک)» با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری  PESTLE ،SWOTو ارائة
راهبردهای توسعة شهری سعی شده است به تحلیل چندگانة اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی،
نهادی و  ...از شهرهای صنعتی پرداخته شود و ازطریق ارزیابی قابلیت تحقق شهرهای صنعتی در
توسعة دانشبنیان ،مؤثرترین راهبردهای توسعة شهری معطوف به این رویکرد را با تأکید بر شهر
اراک ارائه نماید .یافتههای این پژوهش نشان دادند که شهر اراک ،ظرفیتهای تبدیل شدن به شهر
دانشبنیان را دارد که با استفاده از نقاط قوت باید به کاهش اثرات نقاط ضعف و با استفاده از
فرصتها ،تهدیدها را کاهش داد (جمعهپور و همکاران.)1396 :
در پژوهشی دیگر با عنوان «تجربة توسعة شهری مبتنی بر دانش در ملبورن» که توسط
 Yigitcanlarو همکاران در سال  2008انجام گرفت ،وی به بیان اصول یک شهر دانش و ویژگیهای
متمایز و فرایندهای آن پرداخت .و همچنین بیان کرد که یک شهر دانشبنیان نمیتواند بهسادگی با
سیاستهای استراتژیک توسعه یابد؛ بلکه باید یک پایگاه قوی فرهنگی ،اقتصادی و سرمایهای برای
رشد دانش شهرها وجود داشته باشد .دانشگاههای تحقیقاتی ،بهویژه دانشگاه موناش ،مؤسسة فناوری
سلطنتی ملبورن و دانشگاه ملبورن ،نقش مهمی در توسعة این شهر دانشبنیان بهوسیلة آموزش
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نیروی کار و حرفههای مورد نیاز برای توسعة اقتصادی ازطریق تکنولوژی و دستیابی به اهمیت
علمی ایفا میکنند.
در پژوهشی که توسط  Ruizو همکارانش با عنوان «ساختن شاخص شهر دانش :چشمانداز
سرمایة فکری» در سال  2014منتشر شد ،طبق رتبهبندی توسط شاخصهای چشماندازی فکری
( )ICبه این نتیجه رسیدند که )1( :در مقیاس محلی ثروتمندترین شهرها ،دارای ظرفیت بیشتری
برای رشد فاکتورهای دانش هستند و پایدارتر عمل میکنند؛ ( )2همچنین شهرهایی که دارای
توازن بهتر بین عوامل دانش و رشد پایدار هستند ،موضعهای باال را اشغال میکنند و ظرفیت
بیشتری برای رشد دانشبنیان دارند.
در حوزة شهرهای دانشبنیان پژوهشهای مختلفی در کشورهای مختلف جهان و طی سالهای
اخیر در ایران انجام گرفته است .اما در این پژوهش تالش بر این است که بررسی شود که شهر مورد
مطالعه تا چه میزان امکان حرکت به سمت یک شهر دانشبنیان را دارد ،چراکه برای ایجاد یک شهر
دانشبنیان باید ظرفیتها و پتانسیلهای بالفعل و بالقوهای در شهر وجود داشته باشد .جنبة نوآوری
این پژوهش در این است که با توجه به ویژگی ایران و کالنشهر تبریز به چارچوب رویکرد توسعة
مبتنی بردانش دو بعد «امنیت دانشمحور» و «درمان دانشمحور» اضافه شده است.
-3-2مبانی نظری
در عصر اقتصاد دانشبنیان ،رشد و رونق اقتصادی پایدار بهشدت با فعالیتهای مبتنی بر دانش
ارتباط دارد (  .)Cabrita, Cruz-Machado, & Cabrita, 2013; Yigitcanlar, 2014فشارها و تحوالت
جدید در عصر اقتصاد دانش جهانی موجب شده است تا شهرها برروی استراتژیهای رقابتی درجهت
بازسازی و بهبود پایههای دانش خود یعنی تواناییهای نوآوری تمرکز کنند ( & Gabe, Abel, Ross,
 .)Stolarick, 2012; Yigitcanlar, 2014مفهوم شهر دانشبنیان بسیار گسترده است و میتواند به
تمامی جنبههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی شهر اشاره کند .با توجه به نظر ارگازاکیس و
همکاران (« )2004bهدف شهرهای دانشبنیان توسعه بر پایة دانش ازطریق تشویق به ایجاد،
اشتراکگذاری ،ارزیابی ،تجدید و بهروزرسانی پیوستة دانش است ( ;Ergazakis et al, 2006
 .)Carrillo, 2006این شهرها توسط کارکنان دانش با ایجاد و به اشتراکگذاری دانش مدیریت
میشوند ( ) .Work Foundation, 2002; Yigitcanlar, O'Conno, & Westerman, 2008امروزه
شهرهای دانش در حال ظهور نهتنها باید به بهبود زیرساختهای نرم مانند پایگاههای دانش،
زیرساختهای صنعتی ،کیفیت زندگی ،تنوع شهری ،عدالت اجتماعی بپردازند ،بلکه باید
زیرساختهای سخت مانند حمل و نقل ،توزیع انرژی و آب ،جمعآوری زباله و فاضالب و غیره را نیز
ارتقا دهند ( Van Winden, Van den Berg, & Pol, 2007; Bulu, Önder, Aksakall, 2014).
جذابیت شهرهای دانشبنیان رشد سریع آنها است ،اما در این زمینه هنوز هم چارچوب مفهومی و
روششناختی مناسبی برای آن وجود ندارد .در حال حاضر بسیاری از شهرها در سراسر جهان
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دانشبنیان هستند و بعضی از شهرها نیز چشمانداز و برنامههای استراتژیک و عملی را برای تبدیل
شدن به یک شهر دانشبنیان تهیه کردهاند ( .)Rubenstein-Montano et al, 2001شهرهای
دانشبنیان را میتوان بهعنوان یک شهر یکپارچهای یافت که ازلحاظ کالبدی و نهادی عملکرد
پارکهای علم و فناوری را با عملکردهای شهری و مسکونی ترکیب میکند و این یکی از
پارادایمهای مؤثر برای ایجاد شهرهای پایدار است ( Yigitcanlar, 2007; Yigitcanlar and
 .)Martinez-Fernandez, 2007; Yigitcanlar, O'Conno, & Westerman, 2008اوال و همکاران
( )2004معتقدند اخیراً نظریة شهرهای دانشبنیان نهتنها اطالعات و اقتصاد دانش را بیان میکند،
بلکه بر فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی قوی همراه با حفاظت از محیط طبیعی غنی و محیطهای
ساختهشده با کیفیت ،آستانة تحمل و پذیرش چندفرهنگی ،حکومت دموکراتیک ،شفاف و آیندهنگر،
و سرمایة انسانی غنی تأکید میکند (.)Florida, 2005; Baum et al., 2006
-3-2-1رويکرد توسعة مبتنی بر دانش ()KBUD
در حال حاضر نمونههای بسیار موفق از شهرهای دانش با رشد باال وجود ندارد .باکی و مینی
( )2000دلیل اصلی نمونههای محدودی از چنین شهرهای موفق دانش را فقدان یا شکست
سیاستهای  KBUDمیدانند که هدف آن ایجاد شرایطی برای برآورده ساختن اقتصاد دانش در
شهرها است که از سرمایهگذاری مؤثر مردم و درنتیجه ایجاد پایگاههای دانش به وجود میآید که در
آن دانش تولید ،مبادله و به بازار عرضه میشود.
ییگیتکانالر چهار حوزة سیاستهای کلیدی ( KBUDیعنی توسعة اقتصادی ،اجتماعی ،فضایی و
انسانی) را معرفی میکند و  KBUDرا بهعنوان سیاست جدید توسعة شهری در عصر دانش که
هدف آن را دستیابی به رفاه اقتصادی ،پایداری زیستمحیطی ،نظم اجتماعی و فضایی درست و
حکومتداری خوب برای شهرها معرفی میکند (.)Yigitcanlar, 2010; Yigitcanlar, 2011
ییگیتکانالر و النکویست در سال  KBUD 2013را بهعنوان یک سیاست هدفمند برای شکل دادن
کامل «اقلیم» به «کسب و کار ،مردم ،فضا /مکان و حکومت» ،و بر تعادل و ادغام این اقلیم تأکید
میکنند ().Yigitcanlar and Lonnqvist, 2013; Yigitcanlar, 2014
-3-2-2چارچوب پيشنهادی  KBUDبرای شهرهای ايران
در تکمیل چارچوب مفهومی  KBUDییگیتکانالر ،چارچوبی وسیعتر با افزودن دو بعد جدید و با
در نظر گرفتن شرایط داخلی ایران ارائه داده است؛ بهطوریکه شامل شش بعد «اجتماعی»،
«اقتصادی»« ،مکانی– فضایی»« ،سازمانی»« ،درمانی– بهداشتی» و «ایمنی– امنیتی» است.
-3-2-2-1توسعة اقتصادی
چشمانداز توسعة اقتصادی از رویکرد  ،KBUDدانش و تکنولوژی درونی را در قلب فعالیتهای
اقتصادی قرار میدهد ،زیرا بهکارگیری دانش در اقتصاد داخلی کشور منجر به کاهش هرچه بیشتر
واردات و درنتیجه استقالل اقتصادی میشود () .Yigitcanlar, 2014این تالش برای ساختن یک

امکانسنجی اجرای شهر دانش بنيان در کالنشهر تبريز با رويکرد توسعة مبتنی بر دانش161......................

اقتصاد دانشمحور با ایجاد رونق اقتصادی ازطریق «اقتصاد مقاومتی» منجر به «محیط تجاری»
مطلوب میشود.
-3-2-2-2توسعة اجتماعی
چشمانداز توسعة اجتماعی از رویکرد  KBUDبا افزایش مهارتها و دانش ساکنان منجر به
توسعة فردی و جمعی و پیشرفتهای اجتماعی میشود ( & Frane,Tomsic, Ronecevic,
) .Makarovic, 2005; Ovalle, Marquez & Salomon, 2004; Yigitcanlar, 2014این چشمانداز
تالش میکند تا یک جامعة دانشمحور را ازطریق «بهرهمندی مناسب از سرمایههای انسانی و
اجتماعی» و «استقالل و آزادی» و به این ترتیب « آگاهسازی مردم از حقوق و هویت خود» ایجاد
کند.
-3-2-2-3توسعة مکانی -فضايی
چشمانداز توسعة مکانی -فضایی رویکرد  KBUDبا ارتقای حفاظت ،توسعه و ادغام هر دو محیط
طبیعی و ساخت و ساز ،منجر به ایجاد یک شبکة قوی فضایی بین دانش و توسعة شهری ،که از نظر
زیستمحیطی با کیفیت ،منحصربهفرد و پایدار است ،میشود ( ;Knight, 1995; Knight; 2008
 .)Yigitcanlar, 2014در واقع این چشمانداز تالش میکند تا یک محیط دانشمحور را ازطریق
«توسعة پایدار شهری» و «کیفیت زندگی و مکان مطلوب» ایجاد کند.
-3-2-2-4توسعة سازمانی
چشمانداز توسعة سازمانی از رویکرد  KBUDبا هدف دموکراتیزه کردن و انسجام دادن دانش،
تشکیل پروسههای یادگیری جمعی بین رشتهای و سازمانهای مبتنی بر دانش نقش مهمی در
هماهنگسازی توسعه دارد .چنین چشماندازی میتواند با ترکیب نهادها ،ذینفعان و منابع برای
تهیة یک دیدگاه مدنی ،برنامهریزی استراتژیک پایگاههای دانش الزم را ایجاد کند (Knight, 2008؛
.)Kunzmann, 2008
-3-2-2-5توسعة درمانی -بهداشتی
چشمانداز توسعة درمانی -بهداشتی از رویکرد  KBUDدرپی تأمین سالمت عمومی تمام
شهروندان طبقات مختلف جامعه ازطریق راههای علمی پیشگیری و معالجه است .این چشمانداز
تالش میکند تا سالمت دانشمحور را ازطریق «روشهای نوین درمان»« ،تکنیکهای پیشرفتة
مهندسی پزشکی»« ،داروسازی و روشهای بیوشیمی» و به این ترتیب « بهداشت همگانی » ایجاد
کند.
-3-2-2-6توسعة ايمنی -امنيت
چشمانداز توسعة ایمنی و امنیت از رویکرد  KBUDبه دنبال ارتقای امنیت ذهنی و عینی افراد
ازطریق دانش و تکنولوژی است .این چشمانداز تالش میکند تا امنیت و ایمنی دانشمحور را
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ازطریق «پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات خارجی» و «مدیریت علمی بحران درصورت بروز
حوادث» تأمین کند.
این شش چشمانداز توسعه ،زمینههای اصلی رویکرد  KBUDرا تشکیل میدهند .دو رویکرد
جدیدی که برای اولین بار به آن اشاره کردیم ،در واقع ازجمله مواردی است که شرایط زندگی را
برای حضور پایگاهها و کارکنان دانش فراهم میکند (شکل شمارة .)1

شکل  .1چهارچوب پيشنهادی توسعة مبتنی بر دانش ()KBUD

عالوهبر این موارد ،توافق در بین بخشهای یک  KBUDبرای رشد ،گسترش و مخصوصاً کیفیت
زندگی مقرونبهصرفه در شهرهای دانش ضروری است (.)Richard Hu, 2014
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 .4روش تحقيق
روش پژوهش حاضر توصیفی– تحلیلی است .این پژوهش با بررسی و مطالعة آخرین
دستاوردهای جهان در حوزة شهرهای دانشبنیان ،به تقویت ابعاد رویکرد توسعة مبتنی بر دانش
برای شهرهای ایران پرداخته است .سپس جدول  SWOTشامل نقاط ضعف ،قوت ،تهدید و
فرصتهای کالنشهر تبریز با نظر مردم ،مسؤولین ،طرح جامع و چشمانداز این شهر تدوین شد.
سپس بر اساس این جدول شش بعد رویکرد ( KBUDتوسعة مبتنی بر دانش) پرسشنامهای طراحی
شد .درنهایت ،حلقة بیست نفرهای که از متخصصان و نخبگان شهر تبریز  1انتخاب شده بودند،
توسط این پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند .سپس دادههای حاصل از پاسخهای  20نفر از
نخبگان با روش آمار استنباطی و با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد ارزیابی قرار گرفت.
 .5محدودة مورد مطالعه
شهر تبریز با وسعتی حدود  25056هکتار ،در ارتفاع  1460متری از سطح دریا قرار گرفته است.
شهر تبریز در گوشة شمال غربی کشور و در امتداد محور بینالمللی تهران– بازرگان ،که ایران را به
اروپا متصل میسازد ،قرار گرفته است .بهلحاظ ویژگیهای جغرافیایی و طبیعی ،موقعیت استقرار
شهر تبریز و هستة اولیه شکلگیری شهر حاکی از مناسبترین عوامل جغرافیایی است که منجر
شده در روند تاریخی توسعة فیزیکی به یکی از بزرگترین شهرهای کشور تبدیل شود .این شهر یکی
از هفت کالنشهر ایران و بزرگترین شهر شمال غرب است (بابااوغلی و همکاران .)1397 ،جمعیت
شهر تبریز برابر با  1494998نفر است (مرکز آمار ایران .)1395 ،بررسیها نشان میدهد حدود
 27.4درصد مهاجرتها به شهر تبریز به دالیل شغلی و تحصیلی رخ میدهد .حدود  90درصد
مهاجران ساکن شهر تبریز باسوادند و معادل  22.9درصد دارای تحصیالت دانشگاهیاند که سهم
قابلتوجهی است .همچنین معادل  15.7درصد مهاجران شاغل متخصص بودهاند (طرح جامع شهر
تبریز .)1395 ،خدمات دانش پایة شهر تبریز که شامل دانشگاه ،دفتر وکالت ،دفتر مشاوره ،مطب
پزشکان ،کاربری های فرهنگی و گردشگری و ...به صورت متمرکز قرار گرفتهاند .نحوة پراکنش
خدمات دانشپایه شهر تبریز در شکل  2با رنگ قرمز نشان داده شده است.

 1در این مطالعه ،جهت بررسی پتانسل شهر دانشبنیان در شهر تبریز از متخصصان دانشگاهی و شهری (دانشجویان دکتری ،اساتید
رشتة برنامهریزی شهری ،مسؤولین شهر) در رشته های محیط زیست ،شهرسازی ،اقتصاد ،علوم پزشکی ،گردشگری و جامعهشناسی
که با موضوع مورد بحث آشنایی داشتهاند ،نظرسنجی شد و نحوة انتخاب کارشناسان بر اساس نمونهگیری هدفمند بوده است.
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شکل  .2موقعيت شهر تبريز و مرکز خدمات دانشبنيان

 .6يافتهها
در پژوهش حاضر ،از روش مدیریت استراتژیک  S.W.O.Tبهمنظور امکانسنجی توسعة شهر
دانشبنیان در کالنشهر تبریز استفاده شده است .بدین منظور که نقاط قوت و ضعف بهعنوان عوامل
درونی و فرصتها و تهدیدها بهعنوان عوامل بیرونی مورد مطالعه قرار گرفتهاند .اطالعات مندرج در
جدول زیر (شمارة  )1نشاندهندة عوامل درونسازمانی (نقاط قوت و ضعف) و برونسازمانی
(فرصتها و تهدیدها) مؤثر در مسیر توسعة شهر دانشبنیان کالنشهر تبریز هستند که امکان
توسعة شهر دانشبنیان ازطریق رویکرد  KBUDرا نمایان میسازند.
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جدول  .1ارائة مدل  S.W.O.Tجهت بررسی امکانسنجی توسعة دانشبنيان کالنشهر تبريز (يافتههای
تحقيق)1397 ،
طبقات
رويکرد

نقاط قوت

KBUD

طبقة
توسعة
اقتصادی

 وجود زیرساختها و بسترهای مطلوباقتصادی مانند ارزان بودن قیمت زمین در غرب
شهر و امکان پاالیش و تعریف فضای فعالیت جدید
در آن
 نزدیکی به منطقة ویژة اقتصادی ارس و امکانجذب سرمایه و ایجاد دفاتر مالی شرکتها در تبریز

نقاط ضعف
 وجود مشکالتی در بخش صنعتی و تجاریشهر بهدلیل بروز بحرانهای اقتصادی و تعطیلی
برخی از این مراکز.
 عدم تمایل به سرمایهگذاری در بافتهایقدیمی شهر
 وجود شکاف طبقاتی (ازلحاظ سطح درآمد،نوع شغل و میزان تحصیالت) در سطح شهر
تبریز
 دولتی بودن صنایع مادر و عدم ارتقایفنآوری آنها و پایین بودن بهرهوری صنعتی

طبقة
توسعة
اجتماعی

 وجود درصد باالی باسوادی در سطح شهر باال بودن سرانة کاربری آموزش و تحقیقاتفناوری (بهطوریکه سرانة وضع موجود این کاربری
ششبرابر سرانة پیشنهادی آن است)
-

 عدم بهکارگیری مناسب سرمایههای انسانیموجود بهویژه افراد علمی و تحصیلکرده
 پایین بودن نسبی سطح سواد و تحصیالتشاغالن

طبقة
توسعة
مکانی-
فضايی

 وجود و گسترش یک مرکز جدید شهری بافعالیتهای مدرن و نوین شهری و دانشپایه در
سمت شرق شهر
 وجود عناصر طبیعی همچون مهرانهرود وکوههای عون بن علی بهعنوان عناصر شکلدهنده
به سازمان فضایی شهر
 -احداث خطوط قطار شهری

 کمتوجهی به توسعة پایدار و عدم بهرهمندیمناسب از منابع موجود
 وجود سازندهای زمین شناسی نامناسب وجود پهنههای ناسازگار و مغایر با اصولزیستمحیطی و تداوم تداخل فعالیتها در این
پهنهها.
 سهم ناچیز فعالیتهای مدرن و دانشپایه درسطح شهر در وضع موجود

طبقة
توسعة
سازمانی
طبقة
توسعة
درمانی
بهداشتی
طبقة
توسعة
ايمنی-
امنيت

 تبریز یکی از مهمترین مراکز دانشگاهی کشورو بزرگترین قطب علمی شمال غرب کشور است.
 وجود کاربریها و خدمات دانشپایه ،ازقبیلدانشگاهها ،پارک علم و فناوری ،شرکتهای
دانشبنیان و  ...در سطح شهر
 وجود مراکز پزشکی مجهز با تکنولوژی باال معرفی تبریز بهعنوان رتبة اول کشور ازنظرشاخصهای سالمت و ایمنی توسط سازمان
بهداشت جهانی

 رعایت اصول ایمنی در ساخت شبکههای جدیددر برنامههای موجود

 عدم هماهنگی و انسجام بین نهادهایمختلف دولتی

 نزدیک به  25درصد جمعیت 1389308نفری کالنشهر تبریز را خانواده های فقیر دربر
میگیرند
 وجود پهنههای بایر و بالاستفاده در بطنمحیط شهری که عمدتاً کانون بزهکاری و
آلودگیهای زیست محیطی میشود.
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ادامه جدول  .1ارائة مدل  S.W.O.Tجهت بررسی امکانسنجی توسعة دانشبنيان کالنشهر تبريز (يافتههای
تحقيق)1397 ،
طبقات
رويکرد

نقاط قوت

نقاط ضعف

فرصتها
 امکان رشد اقتصاد برپایة دانش و تکنولوژیازطریق شرکتهای دانشبنیان موجود
 جایگاه شهر بهعنوان جاذب گردشگر بهواسطةهمجواری با ارتفاعات عون ابن علی و تأسیسات
گردشگری آن مانند تلهکابین.
 بهرهگیری از فرصت خواهرخواندگی شهر تبریزبا سایر شهرهای جهان
 امکان جذب کارکنان دانش ازطریق نزدیکیملل و افزایش تعامالت علمی و فرهنگی
 امکان اجرای شهر دانشپایه در تبریز برایاولین بار در کشور ،با توجه به این مورد که شهر
تبریز «شهر اولینها» در عرصة تحوالت فرهنگی و
علمی در کشور است
 امکان رشد 50درصدی دامنة تعامالت وخدماترسانی فراملی
 امکان دستیابی به محیط تجاری مطلوبازطریق قرار گرفتن در مسیر جادة ترانزیت و
بینالمللی و همجواری با کشورهای همسایه

تهديدها

 بروز محدودیت در منابع و ظرفیتهایزیستی بهدلیل عدم توجه به توسعة پایدار در
بخشهای صنعتی و کشاورزی
 عدم وجود نظام سلسلهمراتبی در شبکة معابرو بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهر

 پیشنهاد ایجاد صنایع دانشبنیان در شهر تبریزدر طرحهای مختلف شهری

 عدم شفافیت و پاسخگویی و هماهنگی میانارگانها.

 -امکان تسهیل دسترسی به مراکز درمانی

 -دفع نامناسب آبهای سطحی

 امکان احیای عملکردهای حیاتی شهر در زمانوقوع حوادث غیرمنتظره با پیشبینی ساختارهای
کالن (فضاهای سبز و باز و شبکة دسترسی و
امدادرسانی مناسب)

 امکان ایجاد خسارات جبرانناپذیر در زمانوقوع حوادث بهدلیل وجود ضعفهایی در زمینة
شکل شهر ،زیرساختها و ساختوسازهای
نامناسب،
 -قرارگیری شهر در پهنة باالی خطر زلزله

KBUD

طبقة
توسعة
اقتصادی

طبقة
توسعة
اجتماعی
طبقة
توسعة
مکانی-
فضايی
طبقة
توسعة
سازمانی
طبقة
توسعة
درمانی
بهداشتی
طبقة
توسعة
ايمنی-
امنيت

 وجود موانع تأمین منابع مالی و اعتباری الزمجهت ایجاد زمینههای ساختاری ایفای نقش شهر
 وجود زمینههای جذب اقشار خالق وتحصیلکرده در سایر کالنشهرها

 عدم حضور گسترده کارکنان دانش به دلیلعدم پذیرش اقشار غیر بومی توسط ساکنین و
کمبود برخی امکانات رفاهی

با استفاده از جدول فوق پرسشنامهای با متغیرهای شاخص توسعة اقتصادی :ساختار فعالیت
پایة شهر و میزان صادرات و واردات ،دسترسی برابر به اعتبار و قدرت مالی و محیط تجاری مطلوب،
هزینة پروژهها ی آموزشی و تحقیقاتی .متغیرهای شاخص توسعة اجتماعی :تعلق مکانی و مشارکت
اجتماعی ،دس ترسی مناسب به ساختار فرهنگی و آموزش عمومی .متغیرهای شاخص توسعة
درمانی -بهداشتی :دسترسی به مراکز درمانی– بهداشتی ،دارا بودن بیمارستانهای تخصصی
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پیشرفته ،دفع زباله و پسماندهای شهری ،میزان دسترسی به آب سالم .متغیرهای توسعة مکانی-
فضایی :کیفیت شبکة معابر و دست رسی به تأسیسات زیربنایی ،دسترسی به مراکز نوآوری ،خالقیت و
دسترسی آسان به مراکز علمی و پژوهشی ،کیفیت بصری و محیطی .متغیرهای توسعة سازمانی:
مسؤولیت و مشارکت شهروندان ،شفافیت و پاسخگویی ،توسعة سازمانهای دانشبنیان ،هماهنگ
نمودن و آموزش ارگانها .متغیرهای توسعة ایمنی و امنیت :تابآوری شهری درمقابل حوادث
طبیعی ،توجه به الزامات پدافند غیرعامل ،امنیت فردی و اجتماعی ،خوانایی و امنیت فضای شهری.
که هر  6بعد رویکرد  KBUDرا دربر داشت ،تنظیم شد .سپس با توجه به این که مفهوم شهر
دانشبنیان در بین شهروندان عادی کالنشهر تبریز ناشناخته بود ،این پرسشنامه در میان  20نفر
از نخبگان علمی شهر اجرا شد.
بررسی نرمال بودن توزيع متغيرها:
برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کولموگروف– اسمیرنوف استفاده شد .نتایج در
جدول شمارة  2ارائه شده است .با توجه به نتایج آزمون کولموگروف– اسمیرنوف نتیجه گرفته
میشود که متغیرهای مورد مطالعه دارای توزیع نرمالاند (.)p<0/05
جدول  -2نتايج آزمون کولموگروف– اسميرنوف برای بررسی نرمال بودن توزيع متغيرها
تعداد

آماره  Zکولموگروف -اسمیرنوف

سطح معنیداری

امکان اجرای شهر دانشبنیان

20

1.109

0.171

اجتماع دانشمحور

20

0.817

0.517

اقتصاد دانشمحور

20

0.730

0.661

محیط دانشمحور

20

0.822

0.509

دولت دانشمحور

20

0.656

0.782

امنیت دانشمحور

20

0.976

0.297

درمان دانشمحور

20

0.740

0.644

منبع :محاسبات تحقيق حاضر

 -6-1امکانسنجی اجرای شهر دانشبنيان با رويکرد توسعة مبتنی بر دانش:
برای امکانسنجی اجرای شهر دانشبنیان با رویکرد توسعة مبتنی بر دانش ،از آزمون
تکنمونهای استفاده شده است .نمرات بین  1تا  5هستند .بنابراین مقدار آزمون برابر  3که میزان
متوسط متغیر است ،در نظر گرفته شده است .اگر میانگین متغیر بیشتر از  3باشد ،نشاندهندة
وضعیت مطلوب است.
t
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نتایج آزمون  tتکنمونهای در جدول شمارة  3آورده شده است .مالحظه میشود که میزان
امکان اجرای شهر دانشبنیان در شهر تبریز بهطور معنیداری باالتر از حد متوسط است (p=0/001
و .)mean=3/40
همچنین نتایج حاکی است که میزان اجتماع دانشمحور ( p=0/001و  ،)mean=3/32اقتصاد
دانشمحور ( p=0/001و  ،)mean=3/72محیط دانشمحور ( p=0/046و  ،)mean=3/40دولت
دانشمحور ( p=0/023و  ،)mean=3/28امنیت دانشمحور ( p=0/018و  ،)mean=3/33درمان
دانشمحور ( p=0/001و  )mean=3/88در شهر تبریز بهطور معنیداری باالتر از حد متوسط هستند
(شکل شمارة .)3
جدول  -3نتايج آزمون  tتکنمونهای برای بررسی ميزان امکان اجرای شهر دانشبنيان با رويکرد توسعة
مبتنی بر دانش
مقدار آزمون = 3
متغیر

انحراف
معیار

T

درجة
آزادی

سطح
معنیداری

میانگین اختالف متغیر با
مقدار آزمون

3.40

0.34

5.28

19

0.000

0.40

0.38

3.71

19

0.001

0.32

4.48

19

0.000

0.72

19

0.046

0.40

0.023

0.28
0.33
0.88

تعداد میانگین

امکان اجرای شهر
دانشبنیان

20

اجتماع دانشمحور

20

3.32

اقتصاد دانشمحور

20

3.72

0.72

محیط دانشمحور

20

3.40

0.84

2.14

دولت دانشمحور

20

3.28

0.50

2.48

19

امنیت دانشمحور

20

3.33

0.58

2.58

19

0.018

درمان دانشمحور

20

3.88

0.76

5.16

19

0.000

منبع :محاسبات تحقيق حاضر
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شکل  .3نمودار ميزان امکان اجرای شهر دانشبنيان در کالنشهر تبريز

-6-2اولويتبندی ابعاد رويکرد توسعة مبتنی بر دانش
برای اولویتبندی ابعاد رویکرد توسعة مبتنی بر دانش از آزمون فریدمن استفاده شد .نتایج
آزمون فریدمن در جدول شمارة  4ارائه شده است .نتایج حاکی است که بین میانگین رتبههای ابعاد
رویکرد توسعة مبتنی بر دانش تفاوت معنیداری وجود دارد (مقدار خیدو برابر  ،22/05درجة آزادی
برابر  5و سطح معنیداری  0/001است) .ابعاد رویکرد توسعة مبتنی بر دانش بهترتیب از زیاد به کم
بهصورت زیر است:
درمان دانشمحور ،اقتصاد دانشمحور ،اجتماع دانشمحور ،امنیت دانشمحور ،دولت دانشمحور،
محیط دانشمحور.
باالترین اولویت مربوط به درمان دانشمحور و پایینترین اولویت مربوط به محیط دانشمحور
است (شکل شمارة .)4
جدول  -4نتايج آزمون فريدمن برای اولويتبندی ابعاد امکان اجرای شهر دانشبنيان با رويکرد توسعة
تعداد
متغیر
20
درمان دانشمحور
20
اقتصاد دانشمحور
اجتماع دانشمحور 20
20
امنیت دانشمحور
20
دولت دانشمحور
20
محیط دانشمحور
منبع :محاسبات تحقيق حاضر

میانگین
3.88
3.72
3.32
3.33
3.28
3.4

مبتنی بر دانش
میانگین رتبه مقدار خیدو
4.75
4.38
3.15
22.052
2.95
2.93
2.85

درجه آزادی

سطح معنیداری

5

0.001
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شکل  .4نمودار اولويتبندی ابعاد امکان اجرای شهر دانشبنيان در شهر تبريز

 .7بحث
وقتی شهرهای دانشبنیان توسعهیافته و نوظهور در جهان بررسی میشود ،مشاهده میگردد که
روند دستیابی به شهرهای دانشبنیان سریع و ساده نیست .پژوهشهایی که در کشور ایران صورت
گرفته ،بیشتر در حیطة اجرای راهبردها و سیاستهای رویکرد توسعة دانشبنیان در شهرهای مورد
مطالعه است .درحالی که برای اجرای این راهبردها ،شهر عالوهبر داشتن پتانسیلهای بالفعل و
بالقوه ،باید دارای دانشگاههای مجهز ،پارکهای علم و فناوری ،شرکتهای دانشبنیان و اقتصادی
پویا بهعنوان حداقل زیرساختهای الزم برای شهر دانشبنیان باشد .بنابراین ضروری است در ابتدا
به امکان سنجی رویکرد توسعة مبتنی بر دانش برای شهر مورد مطالعه پرداخت .در این پژوهش نیز
با استفاده از تکنیک  SOWTو شش بعد رویکرد توسعة مبتنی بر دانش کالنشهر تبریز مورد
بررسی قرار داده شد.
نتایج آزمون  Tنشان داد که هر شش بعد رویکرد  KBUDدر کالنشهر تبریز در وضعیت خوب
و باالتر از متوسط ارزیابی شدهاند .نتایج آزمون فریدمن نیز حاکی از آن است که متغیر «درمان
دانشمحور» با میانگین رتبهای  4/75در وضعیت بهتر و مساعدتری نسبت به سایر متغیرهای شهر
دانشبنیان قرار دارد و متغیر «محیط دانشمحور» با میانگین رتبهای  2/85در وضعیت ضعیفتری
نسبت به سایر متغیرهای شهر دانشبنیان در کالنشهر تبریز قرار دارند .با توجه به این که بعد
«محیط دانشمحور» بر مؤلفة کیفیت زندگی و درنتیجه بر جذب کارکنان دانش در شهر تبریز تأثیر

امکانسنجی اجرای شهر دانش بنيان در کالنشهر تبريز با رويکرد توسعة مبتنی بر دانش171......................

میگذارد ،باید اهتمام ویژهای در تقویت این بعد از رویکرد توسعة مبتنی بر دانش در این شهر انجام
داد.
 .8نتيجهگيری
در دهههای اخیر مبحث رشد و توسعة دانش شهری در زمینههای مختلف وارد مباحث شهری
شده است .شهر دانشبنیان یکی از آخرین و تأثیرگذارترین دستاوردهای مناطق شهری است که
سعی در توسعة دانایی و مهارتهای متنوع در ابعاد مختلف شهری دارد .لذا در دهههای اخیر عمدة
کشورهای جهان بهسوی این رویکرد میل نمودهاند.
پژوهش حاضر به این موضوع پرداخته است که آیا اجرای شهر دانشبنیان با رویکرد  KBUDدر
کالنشهر تبریز امکانپذیر است؟ در مسیر اجرای راهبردها و سیاستهای شهر دانشبنیان ،شهر باید
پتانسیلها و ظرفیتهایی درجهت تبدیل شدن به شهر دانشبنیان را داشته باشد .درنتیجه هرگونه
تالش برای توسعة یک شهر دانشبنیان باید اطمینان فعاالنة تمام جامعه ،یعنی دولت محلی،
شهروندان ،بخش خصوصی ،سازمانها ،دانشگاهها و غیره داشته باشد .برای این منظور ،تحلیل عمیق
از وضعیت کنونی شهر ،تعریف دیدگاه و استراتژی و اجرای یک برنامة عملی ضروری است .لذا در
پژوهش حاضر با استفاده از جدول سوات به تحلیل وضعیت کنونی شهر پرداخته شده است و با
توجه به ادبیات موضوع ،رویکرد  KBUDشامل چهار بعد اجتماعی ،اقتصادی ،مکانی– فضایی،
سازمانی برای سنجش پتانسیل شهر تبریز انتخاب شده است .در ادامه ،در بخش مبانی نظری
پژوهش حاضر با توجه به شرایط کشور ایران و شهر تبریز  2بعد دیگر نیز شامل درمانی– بهداشتی،
ایمنی– امنیتی به ابعاد فوقالذکر اضافه شد و پرسشنامهای بر اساس جدول سوات و ابعاد رویکرد
 KBUDتنظیم و برای  20نفر از نخبگان شهر اجرا شد .سپس دادههای حاصل از پرسشنامه با
روش آمار استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج آزمون  Tکه به وضعیت کلی شاخصها اشاره
دارد ،نشانگر آن است که کلیة شاخصهای توسعة مبتنی بر دانش در کالنشهر تبریز در وضعیت
خوب و باالتر از متوسط ارزیابی شدهاند .بنابراین میتوان گفت کالنشهر تبریز با در نظر گرفتن
پیشنهادهای زیر پتانسیلها و زمینههای الزم برای تبدیل شدن به یک شهر دانشبنیان را دارد .الزم
به ذکر است پیشنهادهای ارائهشده با توجه بخش یافتههای تحقیق است :تقویت پایههای علمی
ازجمله ارتقای دانشگاهها ،مؤسسات آموزشی ،پارکهای علم و فناوری ،شرکتهای دانشبنیان و
تأکید بر فعالیتهای علمی پژوهشی؛ بهبود ساختار صنعتی که بر پیشرفت و توسعة اولیه شهرهای
دانش تأثیر میگذارد؛ ارتقای کیفیت زندگی و شهرسازی مطلوب که منجر به جذب عناصر و
کارکنان دانش میشود؛ محیط فرهنگی مناسب بهعنوان ابزاری برای تشویق خالقیت؛ امکان
دسترسی و انتقال مناسب دانش برای تمام شهروندان؛ عدالت اجتماعی و انطباق منافع اجتماعی که
تنشهای منفی را به حداقل میرساند.
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با توجه به پایین بودن میانگین رتبهای محیط دانشمحور ،امنیت دانشمحور و دولت دانشمحور
باید این سه مورد در دستور کار مسؤولین شهری ،نخبگان و مردم قرار گیرد و از آنجا که بعد «دولت
دانشمحور» بر تمامی ابعاد اثرگذار است ،باید مورد اهتمام توجه بیشتری قرار گیرد .برای تبدیل
کالنشهر تبریز به یک شهر دانشبنیان نوظهور که جزو گزینههای انتخابی برای کارکنان دانش
باشد ،ضروری است راهبردها و سیاستهای هر شش بعد رویکرد  KBUDدر چشمانداز بلندمدت و
کوتاهمدت شهر تبریز جانمایی شود.
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