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و توسگعه

کلیدیترین عامل در دهگههگای آینگده ،اتکگا بگه دانگش،

الزم شهر دانگش بنیگان انجگام شگده اسگت ،اگرچگه ایگن

نیروهای فکری و فناوریهگای مبتنگی بگر آن در توسگعه

زیرساصتها کافی نمی باشند و باید برای دستیابی به این

همه جانبه به ویوه توسعه علمی و فناوری میباشد کگه در

مه  ،اقداماتی صورت گیرد .شهرهای صنعتی بگه عنگوان

سند چش انداز  6404نیز بر آن تأکید شده است .توسعه

مکانهای مه اقتصادی و جمعیتی کشگور ،از ایگن نظگر

دانش در محیطی مناسب و مساعد ،جریان مگییابگد و بگا

بسیار حائز اهمیت هستند؛ زیرا شهرهای صنعتی به دلیل

بازصورد و ارزیابی الزم ،تحت نظگارت قگرار مگیگیگرد تگا

ارتباط مستییمی که با تکنولویی ،عل  ،ایجگاد اشگتغال و

نتایا مورد انتظار را بهدست آورد .در ایگن عصگر ،جوامگ

درآمدزایی دارند ،از گزینگههگای دسگتیابی بگه شگهرهای

صنعتی به جوام دانشمحور تبدیل شده یا میشگوند .در

دانش بنیان هستند .شهر ارا  ،یکی از قطبهای صنعتی

چنین جوامعی ،عل و تکنولویی ،عوامل کلیگدی توسگعه

کشور است که واحدهای صنعتی بسگیاری در ایگن شگهر

هستند (امامی و سگعیدی .)6388 ،مفهگوم دانگش بنیگان

استیرار دارند و از آنجاییکه ایگن شگهر بگه عنگوان شگاهراه

عبارت است از :هر پدیدهای که با تکیه بگر علگ و دانگش

ارتباطی عمل میکند ،موقعیت ارتباطی آن ،باعث گسگتر

انجگگام مگگیشگگود .یک گی از عناصگگر کلی گدی دسگگتیابی بگگه

صنعت و صنای وابسته به آن شده است .بر ایگن اسگاس،

توسعهیافتگی ،توجگه بگه رویکگرد دانگش بنیگان در تمگام

در این پووهش به بررسی شاص های شهر دانگشبنیگان

زمینه های علمی و تکنولویی در جامعگه اسگت .از جملگه

در شهر ارا

پرداصته شده تا با بهرهگیری از تکنی های

این موارد ،ایجاد و توسعه شهرهای دانشبنیان اسگت کگه

برنامگگهریگگزی اسگگتراتوی

امروزه در جهان مطرح شده و شاهد نمونههای مگوفیی از

موجود ،قابلیت ها و تنگناهای شگهر ارا

این گونه شهرها در دنیا هستی  .شهرهای توسعهیافتگه بگا

این موضوع را بررسی کنی که آیا شهرهای صنعتی چون

رویکرد دانش بنیان؛ همچون بارسلونا ،مگونیخ و اسگتکهل

ارا  ،قابلیتها و پتانسیلهای الزم برای تبدیل شدن بگه

که از نمونههای موفق شهر دانگاییمحگور هسگتند ،دارای

شهر دانشبنیان را دارند و راهبردهای دستیابی به شهری

اقتصاد مبتنی بر دانش و شهرهای پایدار مگی باشگند کگه

دانشبنیان کدامند؟

و ارزیگگابی ،بگگه شگگناصت وض گ
دسگت یگابی و

شهروندان آنان در رفاه و آسگایش زنگدگی مگیکننگد .بگه
عبارتی ،شهر دانش محگور ،شگهری اسگت کگه هگد آن،

 -1پیشینه تحقیق

رسیدن به توسعه دانایی محور است که این مه از طریق

الف) پژوهشهای خارجی

ایجاد ،تیسی  ،به روزرسانی و سنجش مستمر دانش انجام

ارگازاکیس 6و همکگارانش ( )2004در میالگهای بگا

میشود .برای دستیابی به این هد  ،تعامل مگداوم میگان

عنوان «به سگوی شگهر دانگش محگور ،تحلیگل مفگاهی و

سو و تعامل میان آنان و مردمگان دیگگر

نمونههای موفق» ،به بیان مفگاهی و تعگاریم مگرتبا بگا

شهرها یا اقتصاد شگهری از سگوی دیگگر ،الزم و ضگروری

شهر دانشمحور و نیز به بررسی فاکتورها و عوامگل مگؤثر

است (کریمی و همکگاران .)6332 ،در دنیگای امگروز کگه

بر موفییت اینگونه شگهرها پرداصتنگد و بگه نمونگههگای

تکنولویی برای رفاه انسان به کار گرفته می شود ،ضروری

موفیی چون بارسلونا و ملبورن اشاره کردند.

شهروندان از ی

است در کشور ما نیز کگه از سگابیه علمگی بسگیار صگوبی

ارگازاکیس و همکگارانش ( )2006در پووهشگی بگا

برصوردار است ،گامهای مه و تأثیرگذاری برای دستیابی

عنوان «رو شناسی یکپارچه جهت رسگیدن بگه توسگعه

به شهرهای دانشبنیان ،برداشته شود .در چند دهه اصیر

1- Ergazakis
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در قگگرن بیسگگتویک گ  ،بگگاور رایگگا ایگگن اسگگت کگگه

دانشگاه ها ،حرکت عظیمی بگرای ایجگاد زیرسگاصتهگای
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 -1مقدمه

با تأسیس پار های عل و فناوری و گسگتر

تدوین راهبردهای توسعه شهری  / ...محمود جمعهپور ،شهابالدین عیسیلو ،وحید گودرزی ،بهزاد دوستی سبزی گگگگگگگگگگگگگگگ 11

موفق بارسلونا ،مونیخ ،استکهل  ،مونترال ،دوبلین و دلفت

نصیب صود کرده است و بررسگی عملکگرد شگاص هگای

در زمینه دانشبنیان پرداصتهاند و راههگای دسگتیابی بگه

اساسی توسعه علوم و فناوری برای برنامگهریگزی و ایجگاد

شهر دانشبنیان را در موارد زیر صالصه کردهاند:

جامعهای دانشمحور نیز ضروری است.

ی

 -6شناصت وضعیت موجود شهر برای رسگیدن بگه

کریمی و همکارانش ( )6332در میالهای با عنگوان

شهر دانش بنیگان براسگاس شناسگایی نیگاط قگوت و

«تدوین راهبرد اساسی ایجاد شهر دانشمحگور در کگالنشگهر

طرح عملیاتی جام بگه منظگور در

ضعم  -2ایجاد ی

اصفهان در راستای ایجگاد اقتصگاد فعگال دانگش بنیگان»،

کمیسیون یا هیگأت شگهر دانگشبنیگان ،مسگئولیتهگای

تعامل مداوم میان شهروندان از یگ سگو و تعامگل میگان

متعددی همچون اجرای طرح را برعهده صواهگد داشگت.

آنان و مردمان دیگر شهرها از سوی دیگر ،ضروری اسگت

 -4ارزیابی طرحها ،بررسی و اندازهگیری میزان پیشگرفت

و همچنین باید اقدامات دانشمحوری را با سیست پایش

کار و همچنین کگارایی طگرحهگا و برنامگههگا بگرای رفگ
نواق

آنها ،بسیار ضروری است.

همهجانبه و تحلیگلهگای اسگتراتوی

در مسگیر مناسگب

هدایت کرد .همچنین در این پگووهش بگا اسگتفاده از تکنیگ

6

یی گی جانالر و همکارانش ( )2008در مطالعگهای

 ،SWOTبه تحلیل وضعیت کالنشهر اصفهان پرداصتهاند.

با عنوان «ایجاد شهرهای دانش ؛ تجربه ملبورن در توسعه

صگگوارزمی و همکگگارانش ( )6332در تحیییگگی بگگه

شهر دانگشبنیگان» ،بگه بررسگی مفگاهی و اصگول شگهر

بررسی عوامل مؤثر بگر پیگادهسگازی شگهرهای دانگش در

دانگگشبنیگگان پرداصتنگگد و بگگه تجربگگه ملبگگورن در زمینگگه

ایران در دو سطح ملی و محلی پرداصتند .بدین منظور به

طرح های دقیق فرهنگگی ،علمگی ،تکنولگویی و نگوآوری،

آنالیز وضعیت کشور ایران بگا توجگه بگه گگزار

سیاست های شهری و توسعه اقتصادی -اجتمگاعی اشگاره

جهانی اقتصاد پرداصته شد تا چالشها و فرصتهایی کگه

شگهر

بستر ملی برای شهرهای ایران بهمنظور حرکت به سگمت

دانش بنیان در حگال ظهگور اسگت کگه شناسگایی برصگی

شهرهای دانش ایجاد مگینمایگد شناسگایی شگوند .نتگایا

عوامل کلیدی موفییت آن و ارائه برصی بیگنش هگا بگرای

تحییق نشان دادند در حالیکه ایران در برصی از  62بعد

سیاستگذاران دیگر شهرها در طراحی و توسعه شهرهای

اصلی ارزیابی شده ،جایگاه نسبتاً مناسبی دارد اما برصگی

دانشبنیان مؤثر صواهد بود.

از شاص ها نیاز به توجه بیشتری دارند تا بتگوان اهگدا

کردند و در نهایت ،استدالل کردند که ملبورن ،ی

افق  6404را تحیق بخشید و به سگوی ایجگاد شگهرهای

ب) پژوهشهای داخلی

قگگوامیفگگر و بیگ
استراتوی

مجمگ

( )6387در میالگگه «ارائگگه مگگدل

دانشبنیان حرکت کرد.

مدیریت دانش در ایجگاد و توسگعه شگهرهای

دانشبنیان» ،به بررسی و ارائه مفهوم شهر دانگش بنیگان،

 -0مبانی نظری

مزایگا و الزامگگات آن پرداصتنگگد و در پایگگان ،مگگدلی بگگرای

رویکرد توسعه دانش بنیگان ،نخسگتینبگار در سگال

پشتیبانی از تصمی گیری سیاستگذاران ،ارائه کردند.
«شاص

 6335برای احیای شهرهای صگنعتی اروپگا و آمریکگا ،از

کریمی و جمالی نواد ( )6330در میاله ای با عنگوان

طری گق ارتیگگای ظرفیگتهگگای انسگگانی و نهگگادی و ایجگگاد

های توسعه دانشمحور در شگهر اصگفهان» ،بگه

و تغییگر،

بررسی شاص های توسعه دانشمحور پرداصته و به ایگن
1- Yigitcanlar

محیا های مساعد صالقیگت ،نگوآوری ،آمگوز

شکل گرفت .منظور از توسعه نه تنها رشد اقتصادی بلکه
تمام پارامترهایی است که کیفیت زندگی و پایداری را در
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راهبردهای ارائه شگده بگرای شگهر  -3اجگرای طگرح کگه

نتیجه گرفتند که برای رسیدن به توسگعه دانگایی محگور،
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شهرهای دانشبنیان» ،به بررسی دستاوردهای شش شهر

نتیجه رسیدند که شهر اصفهان بیشازپیش دستاوردهایی را
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یگ

فعالیتهای تولیدمحور سنتی کامالً متفاوت است .توسعه

طراحی شهری و معمگاری ای کگه فنگاوریهگای نگوین را

دانش بنیان ،بر اصطالحات فاکتورهای نرم؛ یعنی نرم افزار،

پیوند می دهد ،افزایش سطح رقابت تخص گرایانه ،ایجاد

موجگگگود زنگگگده و سگگگازگاری ،تأکیگگگد دارد و نیازمنگگگد

شبکههای پرنفوذ تجگاری ،ایجگاد ظرفیگت دسترسگی بگه

استراتویهگای متفگاوتی اسگت (کریمگی و جمگالینگواد،

و مهگارت شگهروندان،

.)6330

دیگر بازارها ،ارتیای سطح آموز
دفاع از فرهن

کسب و کار مشارکتی و رقابت پگذیر ،ارائگه

شهر دانش بنیان ،شهری است که هد آن ،توسعه

صدمات عمومی صالقانه و پاسخگو و زمینهسگاز آشکارسگازی

مبتنی بر دانش از طریق تشویق ،ایجاد ،به اشترا گگذاری،

فرهن

تحملپذیری و پذیرنده فرهنگ هگای متنگوع بگر

ارزیابی ،تجدید و بهروز نمگودن مسگتمر دانگش از طریگق

پایه شایستهساالری ،نیش ایفا نماید (نبیپور.)6332 ،

تعامل پایدار شهروندان ی

سایر شهرها و بگا پشگتیبانی بگه اشگترا گگذاری دانگش،

کسب وکار دانایی ،ساصتار صود را بر تاریخ و دارایگیهگای

طراحی مناسگب و شگبکههگا و زیرسگاصتهگای فنگاوری

موجود صود گذاشتهاند؛ مانند کمبریا با تاریخ بی همتای

اطالعات است (ناصری و قوامیفر.)6386 ،

صود که نمی توان آن را در جای دیگری یافگت یگا تولیگد

مفهوم نسبتاً جدید شهر دانشی ،توجگه بسگیاری از

کگگرد .داشگگتن دانشگگگاه بگگا قگگدمت چنگگد قگگرن ،همچگگون

سازما نهای بین المللی ،مدیران شهری ،مجام تحیییاتی

مغناطیسی برای جذب افراد نخبه در سطح بگین المللگی،

و پووهشگران را طی سالهای اصیر به صود جلگب کگرده

شگهر

است .سازمانهای مه بینالمللی؛ همچون بان

نیش ایفا میکند .شناسایی نیاط قوت و ضعم ی

جهگانی،

این امکان را به آن میدهد که بر روی نیگاط قگوت صگود

کمیسیون اروپا و سازمان ملل کمیسیون اروپا ،چگارچوب

برنامهریزی راهبردی انجام دهد و از نیاط ضعم به سمت

صگود در

شهر دانایی بپرهیزد .همانگونگه کگه

مدیریت دانش را در جهتگیریهای استراتوی

تکامل به سوی ی

رابطه با توسعه ،بهکار گرفتهاند .این دسته از استراتویهگا

اشاره شد ،گاهی این گرانیگاه میتواند قگدرت آکادمیگ

بیانگر قوت رابطگهای اسگت کگه بگین مگدیریت دانگش و

شهر؛ مانند کمبریا و بوسگتون کگه دارای دانشگگاههگای

توسعه شهری پدید آمده است .از نظگر پووهشگی ،آشگکار

تحیییاتمحور ماننگد  MITو هگاروارد هسگتند یگا نیگاط

است که طبیعت توسعه شگهری بگا فعالیگتهگای بخگش

قدرت تاریخی شهر یا تولیگدات پیشگرفته صگنعتی بگرای

دانش که نیازمند شرایا و محیطگی متفگاوت بگا صگنای

شهری همچون شفلید باشد (نبیپور.)6332 ،

تولیگدی اسگت ،گگره صگورده اسگت (کیگانی و همکگاران،
.(Yigitcanlar et al., 2008) ،)6383

هر پدیده علمی که ظهور میکند دارای ویوگیهای
منحصربه فردی است که به عنگوان یگ

پگارادای علمگی،

شگگگهر دانگگگایی از دیگگگدگاه فیزیکگگگی و نهگگگادی،

پاسخگوی نیازها و مسگائل روزمگره اسگت .مبحگث شگهر

عملکردهای پار های عل و فنگاوری را در عملکردهگای

دانشبنیان نیز به عنوان ی رویکرد جدید دارای سودمندیهای

شهری ،ترکیب می نماید و از دید عملکردی نیگز شگهری

بسیاری است که در ادامه به آن اشاره شده است:

است که هدفمندانه به گونه ای طراحی شده است که بگه

سودمندیهای اقتصادی و سازمانی

پرور

دانایی میپردازد و مفاهیمی مانند :داالنهگای دانگایی،

دهکده دانایی و مناطق دانایی را پوشش میدهگد .از ایگن
رو ،شهر دانایی می تواند در ایجاد اشتغال و ثگروت ،رشگد
پرشتاب درآمد جامعه ،افزایش کیفیت زندگی شهروندان،

 -ایجاد شغل با درآمد و پادا

صوب

 رشد پرشتاب درآمد و ثروت جامعه-ی

اقتصاد بیشتر پایدار با نوآوری های فناورانه و

سرمایهگذاریهای فراملی
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شهر با یکگدیگر و شگهروندان

بسگگگیاری از شگگگهرهای موفگگگق دنیگگگا در گسگگگتره
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زمینگگه بگگینالمللگگی مگگنعکس مگیکنگگد؛ بنگگابراین از

فراه آوردن دسترسی مؤثر به زیرساصتهای حمگلونیلگی،

تدوین راهبردهای توسعه شهری  / ...محمود جمعهپور ،شهابالدین عیسیلو ،وحید گودرزی ،بهزاد دوستی سبزی گگگگگگگگگگگگگگگ 15

 -ابزارهگگایی کگگه دسترسگگی بگگه دانگگایی را بگگرای

 -باززندهسازی صنای دستی

 -دسترسی به فناوریهای ارتباطگات جدیگد بگرای

بازسرمایهگذاری سرمایه محلی در درون اقتصاد محلی
 ارتیگگای صطرپگگذیری کگگه بگگه سگگاصت فرهنگگکارآفرینی کم

تمام شهروندان.

میکند.

سودمندیهای فیزیکی و زیستمحیطی

 صلق و نوآوری ،از عناصر مرکزی توسعه آن است. پیوستگی پا بر جا میان دانشگاهها ،شرکتها و صالقان.ثروت از طریق

شبکههای ایمنی اجتماعی

 بگگهکگگارگیری و آشگگکار کگگردن می گراث طبیع گی،معماری و تاریخی آن به عنوان ی

عامل جذاب

 -بهبود در ظرفیت افزایش و ترمی محگیازیسگت

 صلق جامعه دانایی که دانایی روزآمد را در زمگانمورد نیاز فراه میآورد.

ساصته شده و طبیعی
 تعهد باالتر جامعه برای تصگمی گیگری پیرامگونزیستمحیا (نبیپور.)6332 ،

 ضمانت آموزشی بهتر و شبکه پیوسته مدارس ایجاد محیطی تحملپذیر برای اقلیتها و مهاجران رهبری در تولید فرهنگی و صنعت فرهنگیظرفیتهای پایدارپذیر

محیطی:
توسعه پایدار شهری
زیرساصت پایداری شهری
سیست حمل و نیل هوشمند
توسعه تعادل اکولویی
توسعه فشرده
مساکن توانپذیر
کیفیت مکان
هویت شهری
و ...

ظرفیتهای ارگانی

ییگی جانالر در پووهشگی ،توسگعه قلمگروی شگهر
دانشبنیان را به صورت شکل  6میداند:

اجتماعی:
گوناگونی
تحمل و بردباری
پیوستگی اجتماعی
زیرساصت اجتماعی
کیفیت زندگی
شفافیت و پاسخگویی
مشارکت همگانی
سرمایه اجتماعی و انسانی
سرمایه فکری

توسعه شهر دانشبنیان

نهادی:
برنامه استراتوی
مدیریت رشد
مدیریت زیرساصت
مدیریت سیست سرمایهای
مدیریت بخش عمومی
استراتوی شهر هوشمند
تعهدات اجتماعی
مدل مارپیچ سهگانه مشارکت

توسعه فرهنگیگ اجتماعی

اقتصادی:
صنعت دانشبنیان
صنعت صالق
صدمات صنعتی
تعادل اقتصادی
توانایی نوآوری
کارآفرینی
رقابتی
سرمایه مالی و مشارکتی
صنعت سبز

توسعه اقتصادی

توسعه نهادی

شکل  -1توسعه قلمروی شهر دانشبنیان ()KBUD

1

منبع(Yigitcanlar, 2011( :
1- Knowledge-Based Urban Development
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سرمایهگذاری در دامنههای عمومی و سرمایهگذاری بهتر

توسعه شهری

 -ی

طراحی شهری و معماری کگه فنگاوریهگای

جدید را دره میآمیزد.

سودمندیهای اجتماعی و فرهنگی

 -فرصتهای بزرگتر برای اشترا

 -پیشتازی در بحث منطیه دیجیتال
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 -ترق گی و سگگربلندی شگگهری و ایجگگاد اعتمگگاد بگگه

شهروندان میسر میسازند.

 15گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ اقتصاد و مدیریت شهری /شماره بیست  ،پاییز 6336

به عییده لی ،6برای رسیدن به شهر دانشبنیگان3 ،

صنعتی

 -6شناسایی وضعیت موجود و نیاط قوت و ضعم

 .4فناوریهای مرتبا با صنعت آلومینیوم

 -2تنوع در تخص گرایی

 .5سایر زمینههگای فنگی و مهندسگی (کشگاورزی،

 -3سازمانها با مهارت باال
 -4آموز

دامپروری ،محیازیست و .)...
 -1مراکز رشد علم و فنااوری :محورهگای عمگده

پویا در ارتباط با اجتماع و اقتصاد

 -5ارائه نیش متمایزکننده به شهر دانشبنیان

فعالیت مرکز رشد واحدهای فناوری پار

 -6ساماندهی پیوندها و ارتباطات نیرومند در درون

استان مرکزی با توجه به عمده فعالیتهای صنای استان

و برون منطیه شهری

عل و فنگاوری

مرکزی و ساصتار آنها و نیگز تجربیگات  60سگال گذشگته

 -8سرمایهگذاری در جامعه

فناوری اطالعات و ارتباطات ( ،)ICTصگنای کشگاورزی و

 -3ایجاد شهر دانشبنیان فیزیکی (.)Lee, 2007

بیوتکنولویی مگیباشگد .اهگدا مرکگز رشگد عبارتنگد از:

طبیعتاً برای دسگتیابی بگه هگر پدیگدهای ،نیگاز بگه

کم

به نمونه سازی و تولید محصوالت قابگل عرضگه بگه

زیرسگگاصتهگگا و شگگرایا اولیگگهای در زمینگگه شگگهرهگگای

بازار ،بستر سازی در راستای تجاری کگردن دسگتاوردهای

دانش بنیگان؛ از جملگه منگاب انسگانی ،آمگوز  ،فنگاوری

تحیییگگاتی ،ایجگگاد فضگگای الزم بگگرای رشگگد و توسگگعه

و  ،...ضروری است که این موارد با هگ

شرکت های نوپا ،ایجاد زمینه های کارآفرینی و حمایگت از

رابطه متیابلی دارند و به طور سیستمی می توانند بر هگ

نوآوری و صالقیگت افگراد صگاحب ایگده ).)www.astp.ir

اثر بگذارند؛ از این رو ،زیرسگاصت هگای اولیگه و وضگعیت

همچنین ،امروزه  36واحد مرکگز رشگد در پگار

موجود در محدوده مورد مطالعه به قرار زیر است:

فناوری استان ،مشغول به فعالیت هستند.

 -1پارک علم و فناوری :پار
مرکگگزی واقگ در شگگهر ارا

عل و فناوری استان

در سگگال  6386شگگروع بگگه

فعالیت کرده است .در حال حاضر ،پار
استان مرکزی دارای ی
در شهرستان ارا

علگ و فنگاوری

علگ و

 -0شهرکهای صنعتی :در حال حاضر شهرسگتان
ارا

دارای سگگه شگگهر

صگگنعتی (شگگامل ابیگگ آبگگاد،

سه راهی صمین و صیرآباد البته شهر

امیرکبیگر نیگز در

مرکز واحدهای فناوری مسگتیر

دسگگت مطالعگگه و بررسگگی مگگیباشگگد) اسگگت و بگگه دلیگگل

در سگال 6387

برصگگورداری از صگگنای بگگزرگ و مگگادر بگگا ویوگگگیهگگای

مرکگز رشگد اقمگاری در

فوق العاده فنی و تخصصی ،تجربه چهگار دهگه اسگتیرار و

مرکگز

متعدد ،برصورداری

میباشد .ایگن پگار

اقدام به اصذ مجوز فعالیت یگ

شهرستان ساوه نموده و در همگان سگال نیگز یگ
رشد اقمگاری در شهرسگتان تفگر

توسعه صنعتی صنای بزرگ و کوچ

ایجگاد نمگوده اسگت

از موقعیت ممتاز جغرافیایی و همجگواری بگا قطگبهگای

عل و فناوری

جمعیتی و صنعتی مه (تهران و اصفهان) ،قرارگیری در

) .)www.astp.irاولویت فعالیتها در پار

کریدور حملونیل بینالمللی شمال -جنوب و محورهگای

استان مرکزی به شرح زیر است:
 .6مواد و محصوالت شیمیایی

ارتباطی شرق -غرب کشگور و مسگیر راه آهگن سراسگری،

 .2محصگگوالت فلگگزی (ماشگگینآالت و تجهیگگزات و

قرارگیری در مسیر صطوط اصلی انتیال و تگأمین انگریی
(نفت ،گاز و برق) کشور ،وجگود منگاب و ذصگایر معگدنی

قطعهسازی)

فگگگراوان فلگگگزی و غیرفلگگگزی و  ،...دارای مزیگگگت بگگگرای
1- Lee

سرمایهگذاری بوده و این عوامل و بسیاری از پارامترهگای
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 -7وجود رهبری قدرتمند

این مرکز در زمینههای صنای شگیمیایی ،صگنای فلگزی،

اطالعات ،فرهن
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راهکار وجود دارد که عبارتند از:

 .3فنگگاوری اطالعگگات و ارتباطگگات و اتوماسگگیون

تدوین راهبردهای توسعه شهری  / ...محمود جمعهپور ،شهابالدین عیسیلو ،وحید گودرزی ،بهزاد دوستی سبزی گگگگگگگگگگگگگگگ 13

دیگگگگر ،موجگگگب اسگگگتیبال روزافگگگزون صگگگنعتگران و
و صدمات زیربنایی در شهر های صگنعتی ارا

(گزار

و سگایر

اقتصادی استان مرکزی.)6330 ،
 -1حوزه های علمیه :مدارس علمیه ای که در ارا

شهرستانهای استان شده و این شهر ها را از این حیث

دایر و فعگال هسگتند عبارتنگد از :مدرسگه امگام صمینگی

با اقبال مناسبی روبهرو کرده است ).(www.miec.ir

(سپهداری سابق) ،مدرسه آقا ضیاء الدین و مدرسگه حگا

آموز

 -1مراکز آموزش عالی :شهر ارا

دارای  25واحد

عالی؛ شامل  7مرکز دولتی ،ی

واحگد پیگامنگور،

محمدابراهی .
محدوده مورد مطالعه
شهر ارا

 64مرکز علمی -کاربردی 2 ،واحگد آزاد اسگالمی و یگ

در مختصات جغرافیایی  43درجه و 42

در ایگگن شگگهر 50860 ،نفگگر بگگودهاسگگت کگگه  26درصگگد

جغرافیایی ،در فالت مرکزی ایگران قگرار گرفتگه اسگت و

دانشگگجویان در دانشگگگاههگگای دولتگگی 65/5 ،درصگگد

ارتفاع متوسا آن 6755 ،متر از سطح دریا مگیباشگد .از

دانشجویان در دانشگاه پیام نور 62/8 ،درصد دانشگجویان

نظگگر طبیعگگی ،فگگالت فعلگگی ارا

بگگه وسگگعت 5400

در مراکگگز دانشگگگاه علمگگی -کگگاربردی 43/7 ،درصگگد

کیلومترمرب است که  2400کیلومتر آن را جلگه مرتفگ

دانشگگگجویان در دانشگگگگاه آزاد اسگگگالمی و  2درصگگگد

ارا

و مابیی را ارتفاعات اطرا ارا

تشگکیل مگیدهگد.

نیشه  6محدوده مورد مطالعه را نشان میدهد.

نقشه  -1موقعیت محدوده مورد مطالعه
منبع)Google Map( :

 -1روش تحقیق
پووهش حاضر ،از نوع توصگیفی -تحلیلگی و نتگایا

 6332استفاده گردید .شاص های مورد استفاده در ایگن
مطالعگگه ،شگگاص هگگای آمگگوز

عگگالی ،مراکگگز علم گی و

آن ،کاربردی است .برای جم آوری اطالعات و دادههگای

تحیییگگاتی ،تعگگداد مگگدارس و  ...مگگیباشگگد .همچن گین از

مطالعگگه اسگگنادی -کتابخانگگهای و

تکنی های تصمی گیری  SWOTو  PESTLEاستفاده

مگگورد نیگگاز ،از رو

همچنین آمارنامههای سازمانها و مراکز مرتبا در سگال

شده است.
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مرکز غیرانتفاعی است .تعداد دانشجویان در سگال 6330

دقییگگه طگگول جغرافیگگایی 34 ،درجگگه و  5دقییگگه عگگر

] [ DOI: 10.29252/iueam.5.20.53

سرمایهگذاران صنعتی بهمنظور استفاده بهینه از امکانگات

دانشجویان در دانشگگاه غیرانتفگاعی ،تحصگیل مگیکننگد

 53گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ اقتصاد و مدیریت شهری /شماره بیست  ،پاییز 6336

مفیدی برای انتخاب راهبرد است (مبارکی.)6386 ،

ارائه تحلیل  SWOTو PESTLE

 ،SWOTابزاری برای شگناصت تهدیگدها و

یکی از تحلیل هگای مهمگی کگه امگروزه در عرصگه

تکنی

سیسگت و

ارزی گابی جایگگگاه و موقعی گت اسگگتفاده م گیشگگود ،تحلی گل

بازشناسی ضعمها و قوتهای داصلی آن ،به منظور سنجش

 PESTیا  PESTLEاست ( .)Chapman, 2010تمامی

وضعیت و تدوین راهبرد برای هدایت و کنتگرل آن سیسگت

سازمانها نیازمند شناسایی فاکتورهای بیرونی در داصگل

فرصتهای موجگود در محگیا صگارجی یگ

سازمانی است که به سازمانها کم

میکنگد تگا بتواننگد

شناسایی کنند؛ ولی سازمانها در بسیاری از مگوارد هگیچ

مناب داصلی صود را در دورههای قدرت و ضعم ،تجزیهوتحلیل

کنترلی بر آنها ندارد ،اما مفاهیمی که مورد نیگاز اسگت را

کنند و آنها را در برابر محیا صارجی در دورههای فرصگت و

می کنند .ابزار بسیار مشهوری برای شناسگایی ایگن

تهدید ،با ه هماهن

در

کنند .ایگن رو  ،بهتگرین اسگتراتوی

فاکتورهگگای بیرونگگی وجگگود دارد کگگه تحلی گل PESTLE

برای سازماندهی فضا است (مرادی مسگیحی .)6386 ،نیطگه

است و می توانگد مسگائل سیاسگی ،اقتصگادی ،اجتمگاعی،

کلیدی این مدل ،تجزیهوتحلیل دامنهای از همه جنبگههگای

تکنولگگویی ،قگگانونی و زیسگگتمحیطگگی را بررسگگی کنگگد

موقعیتی سیسگت و در نتیجگه ،فگراه کننگده چگارچوب

).)www.free-management-ebooks.com

سیاسی
اجتماعی

اقتصادی
PESTLE

تکنولویی

زیستمحیطی
قانونی
شکل  -1تحلیل PESTLE

 ،PESTLEمخفگگم عوامگگل سیاسگگی ،اقتصگگادی،
اجتماعی ،تکنولویی ،قانونی و زیسگتمحیطگی اسگت کگه

برای ارزیابی برنامههگای اسگتراتوی
استفاده میشود.

نیاط قوت
نیاط ضعم

سیاسی
اقتصادی

اجتماعی
فرصتها

تکنولویی
زیستمحیطی

تهدیدها

قانونی

شکل PESTLE, SWOT Analyses -0
منبع(www.jiscinfonet.ac.uk) :

واحگدهای سگازمانی
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است .به عبارت دیگر ،این مدل ،ی

نوع تجزیگهوتحلیگل

محگگیا صگگود هسگگتند تگگا بتواننگگد ت گأثیر بگگر عملی گات را
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 -1مدل راهبردی SWOT

 -1تحلیل PESTLE
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با توجه به توضگیحات ارائگه شگده از تکنیگ هگای

مورد مطالعه ،ارائه شدند.

جدول  -1عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف)
نقاط قوت
S1

استیرار صنای مه ملی و بینالمللی در شهر
و علوم پزشکی و مراکز آموز

عالی متعدد دیگر

نرمال کردن

درجهبندی

امتیاز وزنی

0/643

4

0/576

0/238

4

0/352

2

0/035
0/386

S3

موقعیت مناسب ارتباطی شهر

0/048

S4

وجود زیرساصتهای مناسب شهری

0/630

2

S5

نزدیکی به پایتخت

0/035

6

0/035

S6

جمعیت فعال زیاد در بخشهای صنعتی و صدماتی

0/643

3

0/423

S7

قرارگیری در کریدور ترانزیتی شمالی -جنوبی (راهآهن)

0/035

2

0/630

S8

سهولت دسترسی سایر شهرستانها به مرکز استان (ارا )

0/048

6

0/048

جمع

6

نقاط ضعف

2/762

نرمال کردن

درجهبندی

امتیاز وزنی

W1

آلودگی هوا

0/076

2

0/643

W2

وجود اسکان غیررسمی در شهر

0/036

2

0/076

W3

بافت فرسوده در مرکز شهر

0/036

6

0/036

W4

مکانیابی و توزی نامناسب کاربریها

0/607

2

0/264

W5

جمعیت زیاد و کمبود امکانات

0/643

4

0/576

W6

بیکاری و پیامدهای منفی آن

0/607

3

0/326

W7

بازیافت نشدن زبالههای شهری و دفن و دپو آنها

0/076

2

0/643

W8

رشد افیی و پراکنده شهر

0/607

3

0/326

W9

صورندگی و ادغام روستاهای حاشیه شهر

0/076

6

0/076

W10

کمبود زیرساصتهای فناوری اطالعات در شهر

0/673

4

0/764

جمع

6

2/607

 -1یافتههای تحقیق

مگگگگدل  ،PESTLEنسگگگگبت بگگگگه مگگگگوارد سیاسگگگگی،

امکان سنجی توسعه شهر دانش بنیان در اراک باا

اقتصگگگگگادی ،اجتمگگگگگاعی ،قگگگگگانونی ،تکنولگگگگگویی و

بهرهگیری از مدل SWOT & PESTLE

مرحلگگه بعگگد ،شناسگگایی عوامگگل صگگارجی؛ یعنگگی
فرصتهگا و تهدیگدها اسگت کگه ایگن مگوارد را براسگاس

زیستمحیطی میسگنجی کگه بگه تفکیگ  ،ایگن مگوارد
در جداول  2و  3ارائه شدهاند.
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S2

وجود دانشگاههای ارا  ،صنعتی ارا
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مگگورد اسگگتفاده در ایگگن تحییگگق ،در جگگدول  6عوامگگل

داصلگگی (نیگگاط قگگوت و ضگگعم) موجگگود در محگگدوده

 51گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ اقتصاد و مدیریت شهری /شماره بیست  ،پاییز 6336
جدول  -1عوامل خارجی (فرصتها براساس مدل )PESTLE

اقتصادی

PO1

جلب حمایت و توجه بیشتر مسئوالن

0/023

4

0/036

PO2

توسعه روابا سیاسی کشور با سایر کشورها در زمینههای دانشبنیان

0/030

2

0/066

PO3

نوآوری در زمینه شهر دانشبنیان در راستای توسعه روابا صارجی

0/038

4

0/652

PO4

شفافیت در اقدامات و برنامهریزیها

0/065

2

0/30

EO1

فرصتهای شغلی زیاد در زمینههای صنعتی و صدماتی

0/023

3

0/068

EO2

تشویق بخش صصوصی در سرمایهگذاریها

0/030

3

0/036

EO3

افزایش تولیدات و عرضه و تیاضا

0/065

6

0/065

EO4

انگیزه شهرداریها برای درآمدزاییهای پایدار

0/030

4

0/626

EO5

کاهش هزینهها و جلوگیری از هدر رفت مناب

0/023

3

0/068

0/038

4

0/652

3

0/664
0/068

فرهن

کارآفرینی

EO6

اقتصاد پایدار و گستر

EO7

توسعه رقابت ،نوآوری و صنعت صالق

0/038

EO8

تعادل اقتصادی

0/023

3

EO9

توسعه صادرات تولیدات صنعتی

0/065

2

0/030

SO1

باال رفتن کیفیت زندگی و شهرهای قابل زندگی و سرزنده

0/030

4

0/626

SO2

برقراری عدالت اجتماعی و توزی بهینه صدمات

0/023

3

0/068

SO3

مدیریت یکپارچه شهری

0/065

4

0/066

SO4

بازسازی و توانمندسازی نواحی شهری مسئلهدار

0/023

2

0/045

SO5

صلق جامعه داناییمحور

0/038

4

0/652

SO6

دسترسی به فناوریهای ارتباطات جدید برای تمام شهروندان

0/038

4

0/652

SO7

ابزارهایی که دسترسی شهروندان به دانایی را آسانتر میکند

0/030

3

0/036

0/038

4

0/652

4

0/626
0/045

SO8

آموز

TO1

اصتصاص بودجههای کالن برای تحیییات دانشبنیان

0/030

TO2

ایجاد سیست های حملونیل هوشمند

0/065

3

تکنولوژیک و

TO3

توسعه و گستر

فناوریهای مختلم

0/030

2

0/066

زیرساختی

TO4

تیویت زیرساصتهای شهری مرتبا در زمینه دانشبنیان شدن شهر

0/038

4

0/652

0/038

3

0/664

3

0/068
0/068

قانونی

زیستمحیطی

و فرهن سازی شهروندان در استفاده از فناوریها

اینترنت در سطح شهر

TO5

توسعه و گستر

TO6

استفاده از تکنولوییهای روز در تأسیسات شهری و بهروزرسانی آنها

0/023

LO1

اصالح ،بازبینی و به روز شدن قوانین و میررات

0/023

3

LO2

تصویب قوانین عملیاتی در زمینه شهر دانشبنیان

0/030

4

0/626

LO3

صرو از بیقانونی و دستیابی به میاصد روشن و کارآمد

0/023

2

0/045

LO4

اضافه شدن قوانین و مسئولیتهای جدید در امور شهری

0/065

3

0/045

EnO1

عدموابستگی به صنای مضر و آسیبرسان به محیازیست

0/038

4

0/652

EnO2

فرهن سازی شهروندان برای حفظ فضاهای طبیعی و محیازیست شهری

0/023

4

0/036

EnO3

کاهش آلودگیهای زیستمحیطی ،صوتی و بصری

0/030

3

0/036

EnO4

حفاظت از محیازیست و ارتیای کیفیت محیا

0/023

2

0/045

0/030

4

0/626

0/065

3

0/045

6

-

3/288

فعالیتهای NGOها

EnO5

گستر

EnO6

ایجاد تعادل اکولویی
جمع
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اجتماعی

فرصتها
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بخش

سیاسی

نرمالشده

درجهبندی

امتیاز وزنی
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جدول  -0عوامل خارجی (تهدیدها براساس مدل )PESTLE

اقتصادی

اجتماعی

قانونی

زیستمحیطی

PT2

تغییرات در کابینه دولت و اثرگذاری بر طرحها

0/035

6

0/035

PT3

سیستمی و یکپارچه نبودن هیأت دولت در تصمی گیریها

0/068

3

0/053

PT4

قط رابطه با کشورهای صارجی

0/070

2

0/640

ET1

بیکاری یا ک کاری شهروندان ک سواد

0/070

4

0/286

ET2

باال رفتن تورم به دلیل تیاضای زیاد در نتیجه سرمایهگذاریهای شهری

0/053

6

0/053

ET3

کاهش رشد و توسعه در اثر بهروز نشدن دانایی جامعه

0/088

2

0/675

ET4

وابستگی اقتصادی در صورت بومی نشدن دانش

0/053

3

0/658

ST1

تأثیرات جهانی شدن بر شهرها و اثرات فرهنگی

0/053

3

0/658

0/068

2

0/035

4

0/286
0/286

شدن برصی آداب و رسوم فرهنگی

ST2

ک رن

ST3

انزوای برصی افراد ک سواد جامعه در اثر پیشرفت تکنولوییها

0/070

TT1

کارآمد نبودن زیرساصتهای تکنولوییکی

0/070

4

TT2

کمبود و عدمکفایت فناوریهای الزم در شهر

0/088

3

0/236

TT3

عدمتطابق فناوریها با سطح سواد شهروندان

0/053

3

0/658

LT1

ک اهمیت شدن شهر دانشبنیان در تصویب قوانین

0/035

2

0/070

LT2

اجرا نشدن قوانین مربوطه

0/070

3

0/266

LT3

عدمیکپارچگی در قوانین و میررات

0/053

4

0/266

EnT1

بره صوردن اکوسیست منطیه به دلیل دصالت در محیا طبیعی

0/068

3

0/053

EnT2

استفاده نامتعادل از مناب و معادن

0/035

4

0/640

6

-

2/365

جمع

با توجه به نتایا بهدسگت آمگده از بگهکگارگیری دو

شهرهای دانش بنیان یا دانایی محگور مطگرح مگی شگود .از

مورد استفاده در پووهش حاضر ،امتیاز حاصگل از

نمونههای موفق شهرهای داناییمحور در دنیا میتوان بگه

نیاط قوت و فرصتهای موجود ،از ضعمهگا و تهدیگدهگا

مونترال ،مونیخ ،استکهل و بارسگلونا ،اشگاره کگرد کگه در

بیشتر است؛ بنابراین نتیجگه مگیگیگری کگه شگهر ارا

این زمینه تجربههای فراوانی دارند .در پووهش حاضگر بگا

دارای شگگرایا مناسگگبی اسگگت و بگگا برنامگگهریگگزیهگگا و

توجه به بررسی های صورت گرفته از طریق مطالعه مناب

راهبردهای دقیق میتواند از وضگعیت بگالیوه بگه بالفعگل

مرتبا با شهر دانشبنیان و آمارهای موجود از شهر ارا

تبدیل شود.

و همچنین شناسایی وضگعیت موجگود شگهر و اسگتخرا

تکنی

اکنون با توجه به فهرست کردن نیاط قوت ،ضعم،

عوامگل درونگی (نیگگاط قگوت و ضگگعم) و عوامگگل بیرونگی

فرصتها و تهدیدها ،راهبردهای مورد نظر را از برصگورد ایگن

(فرصگگتهگگا و تهدیگدها) بگگا بهگگرهگیگگری از تکنیگ هگگای

عوامل بهدست میآوری و چهار راهکار ST, SO, WT, WO

 SWOTو  ،PESTLEبهمنظور دستیابی به راهبردهگای

تدوین میشود.

مورد نظر اقدام شد .نتگایا نشگان دادنگد کگه شگهر ارا
ظرفیتهای تبدیل شدن به شهر دانشبنیگان را دارد کگه

 -5نتیجهگیری و پیشنهاد

با استفاده از نیاط قوت باید به کاهش اثرات نیاط ضگعم

امروزه در دنیگا شگاهد رشگد و پیشگرفت دانگش در

اقدام کرد و با استفاده از فرصتهگا ،تهدیگدهگا را کگاهش

زمینههای مختلم هستی  .در دهههای اصیر نیگز مبحگث

داد .راهبردهای ارائه شده در این پووهش نیز بگر مبنگای

دانش وارد مباحث شهری شده است و با عناوینی چگون:

همین اصول هستند که در جدول  4بیان شدهاند:
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تکنولوژی

PT1

مشارکت پایین دولت در به نتیجه رساندن پرویهها

0/053

4

0/266
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سیاسی

تهدیدها

نرمالشده

درجهبندی

امتیاز وزنی

 51گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ اقتصاد و مدیریت شهری /شماره بیست  ،پاییز 6336
جدول - 1راهبردهای ارائه شده در راستای توسعه دانشبنیان در شهر صنعتی اراک

 :WO1به کارگیری بنیادهای علمی و تحیییاتی برای رف مشکالت
و مسائل شهری
 :WO2صالقیگگت و نگگوآوری در فعالیگگتهگگای دانگگشبنیگگان بگگرای
بهکارگیری نیروی فعال جامعه
 :WO3گستر فعالیتهای آموزشی برای ارتیای افراد جامعه
 :WO4بهرهگیری از دانگش روز بگه منظگور ارتیگای زیرسگاصتهگا و
سیست های شهری.

راهبردهای ST

راهبردهای WT

 :ST1جلگگوگیری از انگگزوای شگگهروندان ک گ سگگواد بگگا بهگگرهگی گری از
فعالیتهای مراکز آموز عالی
 :ST2جلگگوگیری از قط گ ارتبگگاط بگگا کشگگورهای صگگارجی بگگا ایجگگاد
صالقیت و کیفیت در تولیدات صنعتی
 :ST3استفاده از موقعیت اسگتراتوی شگهر بگه منظگور جلگب توجگه
مسئوالن باالدست
 :ST4استفاده از بنیادهای علمی دانشگگاه هگا در زمینگه هگای حفگظ
فرهن  ،محیازیست و کارآفرینی و صنعت پا .

 :WT1سرمایه گگذاریهگایی بگرای بهبگود زیرسگاصتهگای فنگاوری
اطالعات
 :WT2جلب اعتماد و مشارکت شگهروندان بگه منظگور حگل نگواحی
مسئلهدار شهر
 :WT3به کارگیری دانش روز مگدیریت شگهری بگرای حگل مسگائل
آلودگی هوا و پسماندها و ...
 :WT4فرهن سازی و آموز شهروندان.

 -5منابع
اصوان ،امیرناصگر؛ معتمگدی ،آرمگان .)6333( .اولویگتبنگدی
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 :SO1توسعه و بهبود ارتباط بین مراکز علمی و تحیییاتی با صنعت
 :SO2ارتیای زیرساصتهای شهری بگا جگذب سگرمایهگگذاریهگا در
راستای توسعه شهر دانشبنیان
 :SO3گستر فعالیگتهگای NGOهگا در زمینگههگای حفاظگت از
محیازیست شهری
 :SO4ارتیای تولیدات صنعتی بر مبنای صالقیت و متکی بگر دانگش
بهمنظور رقابت در بازار
 :SO5جلگگب مشگگارکت اجتمگگاعی بگگهمنظگگور دسگگتیابی بگگه جامعگگه
دانشمحور.

ایجاد شهرهای دانش در ایران :فرصت ها و چالش ها .اولگین
همایش ملی جغرافیا ،شهرسازی و توسعه پایدار ،تهران.

عوامگگل بحران گی موفیی گت توسگگعه محصگگول جدی گد در

زیاری ،کرامتاهلل .)6383( .مکتبها ،نظریگههگا و مگدلهگای

شرکتهگای دانگشبنیگان مسگتیر در شگهر علمگی و

برنامهریزی منطیهای .یزد :انتشارات دانشگاه یزد.

تحیییاتی اصگفهان .اولگین همگایش ملگی حسگابداری،
حسابرسی و مدیریت ،اصفهان.
اکبرزاده ،نجمه؛ شگفی زاده ،احسگان .)6336( .بررسگی نیگش
دولت در بهبود رونگد ایجگاد و توسگعه کسگبوکارهگای
دانشبنیان .فصلنامه تخصصی رشد فناوری.)33(3 ،
امامی ،محمدرضا؛ سعیدی ،معصگومه سگادات .)6388( .نیگش
دانشگاهها در رسیدن به افق چشگ انگداز  6404و یگ

قوامی فر ،عاطفه؛ بی  ،لیال .)6387( .ارائگه مگدل اسگتراتوی
مدیریت دانش در ایجاد و توسعه شهرهای دانشبنیگان.
ششمین کنفرانس بینالمللی مدیریت ،تهران.

کریمی ،جعفر؛ جمگالی نگواد ،مهگدی .)6330( .شگاص

هگای

توسعه جامعه دانگشمحگور در شگهر اصگفهان .دومگین
همایش ملی مدیریت پووهش و فناوری ،تهران.
کریمی ،جعفر؛ جمالینگواد ،مهگدی؛ فهمیگده عمگادی ،مگری ؛

جامعه دانشمحور .مجلگه کگار و جامعگه ،شگماره ،660

کاووسی ،حمزه .)6332( .تدوین راهبرد اساسگی ایجگاد

.58 -63

شهر دانشمحور در کالنشهر اصفهان در راستای ایجاد

صوارزمی ،امیدعلی؛ نصگرآبادی ،حمیگده؛ منتظریگان ،وحیگده.

اقتصاد فعال دانشبنیان .همایش ملی مدیریت بازرگانی

( .)6332ارزیابی ارتباط سطح ملی و محلگی در جهگت

بگگا محوریگگت :کسگگبوکارهگگای کارآفرینانگگه و اقتصگگاد
دانشبنیان ،رامسر.
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