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 چكیده

گرایی شدهرهای  قتصادی و توسعه بازی می کنندد  اشدتهار  نقش اساسی در تولید و خلق دانش و رشد ا ”Kc“شهرهای دانش بنیان 

“KBUD”دانش بنیان، راهبردهای محلی مربوط به 
داشته است، از جمله در وااز شهرهای سراسر دنیا به تحرک را در درون بسیاری  2

خود زمینده  اقتصادی و فرهنگی می باشد و این  شت که شهر ملبورن واجد شالوده قویا  از طرفی باید اذعان داشهر ملبورن استرالی

 از آن نشات می گردد  ای است که دانش و خالقیت

، بدرای سیاسدت   توسعه شهری دانش بنیدان ه ملبورن به عنوان نوآوری در تبیین از تجرب در این مقاله ارائه پیشنهادات مفیدی

 هستد صورت گرفته است  ”KBUD“که در جست و جوی انی گزار

 ویكتوریا برای رسیدن به توسعه شهری دانش بنیان نقش داشته اند عبارت اند از : که در ایالتمواردی  طبق نتایج مقاله

  مفهوم بازنگری“Kc”   ضروری می باشند؛و بحث در مورد مولفه هایی که در توسعه شهری دانش 

 نشده ریزی شده و آنهایی که برای ایجاد شهر دانش بنیان مهم هستند و مولفه هایی که برنامه ریزی  مولفه های برنامه

 ملبورن نقش داشته اند؛و برای رشد  اند، در طی زمان بروز کرده

  تجزیه و تحلیل ملبورن و اجرای اجزای کلیدی در“KBUD”؛ 

 ن به عنوان یک شهر دانش بنیان؛در توسعه ملبور الت ویكتوریا و ساختارهای محلینقش مهم ای 

  نتایج حاصل از خلق یک شهر دانش بنیان 
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 شهر ملبورن، نوآوری ،یاقتصادتوسعه شهر دانش بنیان، توسعه، تكنولوژی، 
 

 مقدمه -1

شاهد رشد کاملی از شهرهای دانش بنیان بوده ایم و این دهه گذشته 

 Ideo“و  hno Police” “Tecمفهوم از گفتارهای آشکار اولیه درباره 

Police”    و تفسیر آن به واژه هاای“Digital” , “Inteligence”   و

 سرچشمه می گیرد. ”Smarth city“یا 

شاعار     ه توساعه ای رویاه ای باه ساوی    تکامل این مفهوم مربوط با 

 Sustainable“فرم پایدار  ”Viable” , “Vibrant“ بیشتر شهرهای

form” شهر دانش پایه بر اساا  یا    که در حالیمی شود.  مربوط ،

از طرفای باه شادت     آغااز مای شاود،    ”Strategic“وظیفه راهبردی 

و  ”Science“مشوق و تقویا  کنناده ناوآوری هاای محلای، علاوم       

خالقی  در چارچوب مفهومی از توسعه و توسعه اقتصاادی و اامعاه   

 دانش بنیان اس .
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ند به عنوان یا   می توا ”Kc“در این ارتباط ی  شهر دانش بنیان یا 

ی عملکردهاای  شود، که از نگاه فیزیکای و نهااد   دیده 3شهر یکپارچه

و مسکونی ترکیا    ”Civic“ی  پارک علمی را با عملکردهای مدنی 

یکای از پاارادایم    "شهرهای دانش بنیاان "می کند. چنین شهرهایی 

دلیال  [1]  مای کناد.   ارائه های کارآمد برای شهرهای پایدار آینده را

تواه متخصصین و دانشگاه ها را به خاود الا     ”Kc“مفهوم اینکه 

سااختارهای مادیریتی شاهر،     کرده عالیق مشاترکی اسا  کاه باین    

بر مفهوم  و همانطور تاکید این اری های توسعه منطقه ایسیاس  گز

 Advancement“و پیشرف  تکنولاوژی   ”Development“توسعه 

of Technology” عی وااود دارد.  ، ااتماا و فعالی  های اقتصادی 

[2] 

و آثار آن را می تاوان در ساه   به شهر دانش بنیان شده  قبال ارااعاتی

در شاهرهای ااادادی و پیشاینه دار،     [3]مشااهده کارد.   دهه پیش 

مشارکتی قوی با دانش و تعقل در این زمیناه وااود داشاته اسا  و     

فقط در سال های اخیر بود که شاهرهای اهاان شاروه باه تاواهی      

ایان گاروه دوم    [4] ساعه شاهری داناش بنیاان کردناد.     خاص به تو

ین تاکید نه بخاطر اطالعاات  داشتند و ا ”Kc“تاکیدی دوباره به ایده 

مهام چاون   دانش پایه آن باود، بلکاه توااه باه مناامینی       و اقتصاد

ااتماعی که با محیط هاای   -فرهنگی مناسب  های اساسی و اذاب

، وااود  سان ساخ طبیعی غنی حفاظ  شده، کیفی  محیط های ان

و پاذیر  چنادفرهنگی    ”Presence of tolerance“تحمل دیگران 

“Multi culturealism”       و دموکراتیا  شافاو و آیناده نگار کاه از

، غنای و  طریق سرمایه های انسانی می توانند نقش اساسی ایفا کنند

تواه ساازمان   ”Kc“این مفهوم ادید از  [5]بود.  تقوی  شده باشد،

للی، مدیری  های شهری، اامعاه متخصصاین و تجرباه    های بین الم

 را در چند سال اخیر به خود ال  کرده اس . 4گرایان

 , (World Bank 1998)سازمان هاای باین المللای عماده مانناد      

(European Commission 2000) , (United Nations 2001) , 

(OECD 2001)     چااارچوب هااای بررساای دانااش محااور را در ،

 پذیرفتاه های راهبردی شان با تواه به توساعه اهاانی   دستورالعمل 

 اند.

را میان مادیری    قدرتمندی آرایش یا نظام های راهبردی ارتباط این

اهمی  رو به افازایش   [6]دانش بنیان و توسعه شهری بیان می کند. 

های  ایجاد فنای رقابتی بین متروپولیتن برای (KBUD)راهبردهای 

و ساازمان   (DECD 2005)چشام اناداز   منطقه آشکار می باشد. در 

، اطااق   (2003)های مدیری  شهری مختلف همچون، شهر بارسلونا 

، از  (2004)و حکوما  ایالاا  ویکتوریااا   (Dubcin 2004)تجاارت  

حاین تحرکای در اها  ایجااد فنااهای      ملباورن   سوی متروپولیتن

 رقابتی دیده می شود.

باا مناساب  هاای    توساعه  آشکار اس  کاه ماهیا     از نگاه تحقیقاتی

 های دانش بنیان، به آن مجموعه از شرایط و محیط مندرج در بخش

 Commodity“ محصاوتت کاات پایاه   در  یی نیاز دارد کاه کاامال  ها

based”  .این آگاهی در شاهرهای داناش بنیاان    [7]متفاوت هستند 

KC,s    ،متفااوتی هماننادAustin   ، بارسالونا ،Delft  ،Sao-polo , 

Stockholm  ،   تسری پیدا کرده و در چاارچوب“KBUD”   آشاکار

در این رویکردها آشکار می شود که شاهرهای داناش    [8]شده اس . 

در درون ی  بر بنیادهای فرهنگی و صنعتی موثر بنیان به طور بارزی 

این نهادها به مثابه مکان اذب نیروهای زیرا  شهر متمرکز می باشند.

د به این معنی اسا  کاه ایان    برخوردانش بنیان عمل می کنند. این 

برای توسعه شاهرها هساتند.   کلیدی  سیستم ها به عنوان پیش رایان

 ی با این منامین مطرح می شود؛تدر این رابطه سوات

شکل دهای دوبااره باه یا      شهرهای دانش بنیان  ”KC“آیا توسعه 

  شهر که به عنوان ی  مرکز دانش عمل می کند را ضروری می بیند؟

اینکه آیا توسعه شهرهای دانش بنیان به معنای واقعای   و سوال دیگر 

کاه باا تاداوم رشاد      ری ها و قواعد دانش بنیاان اسا   بخشی از نوآو

 ارگانی  شهر مشترک می باشد؟

ملبورن برای پاسخگویی باه  ”KBUD“ در این نوشتار تجربه  بنابراین

فرهنا،، علام،   زمینه  بات با موشکافی از خالقی  هایش دردو سوال 

لوژی، نوآوری، سیاستگزاری شهری، اقتصاد و توسعه ااتماعی به تکنو

تجزیه و تحلیل گرفته می شود. در اینجا مای تاوان باه مولفاه هاای      

بسیار گسترده ای که در تبیین شهرهای داناش بنیاان نقاش دارناد،     

اشاره کرد. این مولفه ها را می توان به دو دسته برنامه ریازی شاده و   

ی ی  شهر دانش بنیاان تقسایم کارد. لمولفاه     برنامه ریزی نشده برا

های برنامه ریزی نشده هم رشد می کنند و در طول زمان ظهور مای  

 کنند.(

 The knowledge)مفوم شهر دانش بنیان  -2

City Concept) 
 چنین بیان می کند؛ شهرهای (Edvinson 2003) ادوینسون

شند، وقتی به عنوان یک شهر هدفمندانه طراحی شده بادانش بنیان 

  ”Kc“ پرورش دانش در آنها تشویق می شود. اندیشه
 تا حدی با مفاهیم مشابه )مانند زیر( در حال تکامل می باشد:

 Knowledge based clusters, (Arbonies and 

moso, 2002) 

 Idio – police, (Gavica Etla, 2004) 

 Techno Police, (Smilove et al, 1988) 
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“Kc” زی همچنان به مثابه چی“Umbrella metaphor”  برای

موجودیت های جغرافیایی که بر خلق دانش متمرکز می باشد و 

 زون های دانش مانند:دیگر 
 Knowledge corridors _ دهلیزهای دانش 

 Knowledge harbors _ پناهگاه های دانش 

 Knowledge villagrs _ روستاهای دانش 

 Knowledge Regions _ منطقه های دانش 

 ش می دهد.را پوش

مبانی که در باال درباره یک شهر دانش بنیان به آن اشاره شد به یک 

“Organizing capacity”  چنین بنیادی را قوی نیاز دارد تا بتواند یک

با مشارکت گسترده، عمومی، خصوصی، آکادمیک و جوامع شهری ایجاد 

ای کند. ایجاد چنین بنیاد هایی توسعه صنایع دانش بنیان و برنامه ه

سرمایه انسانی را که موجب تولید و جذب نیروهای کار هوشمند داد و 

 ستد میگردد، تسهیل می کند.

در این راستا مولفه های اساسی شهر دانش بنیان و ابزار توسعه در شکل 

( نشان داده شده اند. مولفه هایی که به عنوان اجزای کلیدی 1شماره )

بنیان پدیدار شده اند، عبارنتد یا ابزار توسعه برای خلق یک شهر دانش 

 از:

تکنولوژی و ارتباطات، خالقیت و فرهنگ، سرمایه نسانی، کارکنان 

هوشمند و آگاه و خوشه های توسعه شهری و وابستگی فضایی آنها با 

  یکدیگر.

 

 
 [9]تحلیل چارچوب شهر دانش بنیان ( :1شكل شماره)

 ”Conclusions“نتایج   -3
ر دانش بنیان، از بین دیگر شهرهای دانش جایزه تحسین برانگیز شه

بنیان در حال ظهور در سراسر دنیا که با موفقیت و به طور رسمی و 

 در زیر پرچم شهرهای دانش”KBUD“ سیستماتیک در فرآیندهای

 انیستیتوی جهانی (World capacity institute, 2007)بنیان 
 ، به شهر ملبورن اهدا شد.درگیر هستند

بورن در موارد زیر خالصه می کمال توسعه شهری دانش بنیان مل

 شود: 

  قدرت و وابستگی زیاد در اقدام های قاطعانه در سوی

 رهبری های محلی شهر

  منابع محلی برای تحقق اهداف در کوتاه نوعی از مدیریت

 ترین مدت

شالوده های دیگری از موفقیت ملبورن مورد جست و جو قرار گرفت 

 اسخگویی به دو سوال قبلی در زیر آمده است.که برای پ

آیا توسعه شهر دانش بنیان ملبورن به این خاطر اتفاق می افتد که  _

از طریق شکل دهی دوباره شهر به عنوان یک مرکز دانش بنیان عمل 

 کند؟

و دانش پایه ای که با تداوم توسعه رشد ارگانیک آیا توسعه ملبورن  _

  و نوآوری هاست؟ شی از ابداعاتبخملبورن مشترک می باشد، 

 برای (Latter option)یافته ها نشان می دهد که انگاره دومی 
ملبورن پذبرفته شده است. گرجه برای تحقیق و تاکید کامل مورد 

نیاز به جست و جوهای دیگری نیز می باشد. به هر صورت شواهدی 

ی در تجربه ملبورن وجود دارد که سه بخش آموزش و انیستیتوها

R&D دولت و جوامع شهری هم با همدیگر از تبدیل شهر ملبورن ،

 به شهر دانش محور حمایت کرده اند.

شناخت جهانی ملبورن به عنوان یک شهر دانش بنیان در حال بروز و 

فرآیندهایی که در ملبورن تاسیس شده اند، بعضی درون بینی و یا 

دیگر  ”Pplicy makers“فراست هایی را برای برای سیاست سازان 

شهرها فراهم می کند تا در طراحی و حرکت به سوی یک شهر دانش 

 بنیان حرکت کنند.

 The research“دانشگاه های تحقیقاتی  -3-1

universities”  
دانشگاه موناش، انیستیتوی سلطنتی تکنولوژی ملبورن و دانشگاه 

ملبورن، نقش محوری در توسعه شهر دانش بنیان از طریق آموزش و 

تامین نیروی کار حرفه ای مورد نیاز، برای  وزی در راستایکارآم

توسعه اقتصادی از طریق تکنولوژی و تحقق نتایج علمی چشمگیر 

 داشته اند.   
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 Australian“حکومت فدرال استرالیا  -3-2

federal government”   
 ولی حامیحکومت فدرال استرالیا، نقش غیرمستقیمی بازی می کند 

 .است R&Dسرمایه های  ومالی به صورت  دانشگاه ها

در مقیاس منطقه ای دولت ویکتوریا با پیامدهای چشمگیری در زمینه 

شهر دانش بنیان، از طریق تامین هزینه های مالی برای توسعه 

امکان  صنایعبه واحدهای آموزشی که با فعالیت توسعه مرتبط هستند 

 .، کمک مالی شروع به کار را دریافت کنندمی دهد

 

بین لمللی  بزرگ  ت اتتاادیتشکیال -3-3
“Large International Enterprises”   

حیاتی هستند. زیرا آن ها نقش  ”Kc“این تشکیالت در تحقق اهداف 

ایفا می کنند و با  ”Kc“سازمان دهنده را برای توسعه و گسترش 

عمده به منبعی از حفظ و برپایی روابط با دانشگاه های تحقیقاتی 

 غلی برای کمپانی های جدید تبدیل می شوند.هوشیاری و زیرکی ش

این کمپانی ها به ایجاد شغل و حمایت غیر مستقیم از کیفیت زندگی 

 درخور کمک می کنند.

  ”policy makers“سیاست سازان  -3-4
توافق گسترش  برایبینش جدید، ارتباط و اطمینان سیاست سازان، 

وصا از توسعه اقتصادی و شهری و تنوع دانش بنیان، خص به جهت

طریق توانایی شان با شبکه های افراد و نهاد های ملی، محلی و 

توافق در میان بخش ها برای را ارائه می کنند. عالوه بر این،  فضایی

و تحقق کیفیت زندگی قابل قبول  ”KBUD“ رشد و توسعه یک 

  در یک شهر دانش بنیان اساسی می باشد. 

طوالنی و پیچیده می فرآیندی  ”Kc“ساختن یک شهر دانش بنیان 

که می توان برای پایدارترین باشد، اما آشکارا مسیری وجود دارد 

تجربه ملبورن و دیگر تجربه های خوب می شهری دنبال کرد. توسعه

تواند به عنوان دستورالعمل و راهنما در شهرهایی که تمایل دارند 

 را دنبال کنند، به کار گرفته شود. ”KBUD“ انگاره های 

صورت هر شهر ویژگی های خاصی دارد و به وسیله مختصات به هر 

جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و شرایط سیاسی متفاوتی 

شناسایی و برنددار می شود. بنابراین استراتژی های پذیرفته شده 

“Costomise” برای شرایط  ی هایی که به آن عادت شدهیا استراتژ

شایستگی،  بایستی جود نداردمحیطی که در جای دیگر احتماال و

 د.توسعه دهن را لیاقت، فرصت و چالش های آن شهر
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