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چکیده
این تحقیق باهدف شناسایی مؤلفههای توسعه دانشبنیان جهت طراحی الگو با استفاده از
روش تحقیق کیفی با رویکرد «تحلیل مضمون یا تم» انجامشده است .جامعه آماری این
پژوهش شامل :اساتید ،کارشناسان و مطلعین نسبت به موضوع تحقیق میباشند .حجم نمونه
با استفاده از نمونهگیری قضاوتی (هدفمند) به تعداد  40نفر انتخاب شدند .دادهها پس از
گردآوری ،با استفاده از روش «اشتراوس و کوربین» کدگذاری و تحلیل شدند .یافتهها نشان
داد :تعداد کدهای استخراج شده اولیه  6153بودند که در مرحله بعدی به  211کد تبدیل و
در مرحله کدگذاری ثانویه (محوری) به  10کد فرعی تبدیل شدند که در مرحله کدگذاری
گزینشی این تعداد به  1کد اصلی تبدیل شدند .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تعداد
پنج مقوله یا تم اصلی برای توسعه دانشبنیان استخراج شد که عبارتاند از .2 :مقوله
سیاستگذاری دانش و فناوری با شش مؤلفه؛  .1مقوله عوامل اقتصادی با سه مؤلفه؛  .6مقوله
مدیریت توسعه هوشمند با هشت مؤلفه؛  . 0مقوله عوامل فرهنگی و اجتماعی با سه مؤلفه و
 .1مقوله عوامل سیاسی با چهار مؤلفه.
واژگان کلیدی :توسعه دانشبنیان ،سیاستگذاری دانش و فناوری ،عوامل اقتصادی،
مدیریت توسعه هوشمند ،عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل سیاسی.
طبقهبندی D8, D83, O2, O3, R58 :JEL

 .2این مقاله برگرفته از رساله دکترا باعنوان «ترسیم مدل توسعه دانشبنیان» ارائه شده در گروه جامعهشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان میباشد.
* دانشجوی دکترای جامعهشناسی ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،زنجان ،ایران.
** استادیار گروه جامعهشناسی ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،زنجان ،ایران( .نویسنده مسئول)
Email: pourjabali@gmail.com
*** استادیار گروه جامعهشناسی ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،زنجان ،ایران.

مقدمه و بیان مسئله
توسعه فرآیندی است که متضمن بهبود مداوم در همه عرصههای زندگی انسانی اعم
از مادی و معنوی و بهبود بنیانهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و علمی
میباشد (نظرپور )2654 ،که باعث ارتقای سطح کیفیت زندگی (لفتویچ )2655 ،و
بهبود رفاه شهروندان میشود .توسعه دانشبنیان به پارادایم و فرهنگ جدیدی از
توسعه و راهبرد دلالت دارد و شناخت جدیدی از توسعه را ارائه میدهد .توسعه دانش-
بنیان بهمثابه رویکرد جدید توسعه ،تمام ابعاد اقتصادی ،زیستمحیطی ،اجتماعی و
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سیاسی زندگی فردی و جمعی انسانها را در جامعه پوشش میدهد و بهمثابه یک
راهبرد ،بر ساخت مسیری دلالت دارد که اقتصاد مبتنی بر منابع را به اقتصاد دانش-
بنیان و جامعه صنعتی را به جامعه دانشبنیان تبدیل میکند (انتظاری .)2651 ،با
آغاز دهه  2551میلادی ،جهان شاهد ظهور نوع جدیدی از اقتصاد با عنوان اقتصاد
نوین یا اقتصاد دانش شد که مبنای متفاوتی برای توسعه کشورها عرضه مینمود که
در نتیجه تعامل جهانیشدن توسعه و تحول دانش به وقوع پیوست .در این اقتصاد
جدید ،کلید ایجاد ارزش اقتصادی با ثروت و رسیدن به استاندارد بالای زندگی ،انباشت
و بهکارگیری دانش در فعالیتها و جهانیشدن اقتصاد میباشد (حسینی و
چهارمحالیبیغش.)2640 ،
با توجه به عدم کارایی مدلهای سنتی توسعه در تأمین رفاه و ارتقای سبک و کیفیت
زندگی مردم ،امروزه بر توسعه دانشبنیان 2برای جوامع تأکید میشود (فیروزی و
دیگران .)2654 ،توسعه دانشبنیان در دهههای اخیر اکثر مناسبات اقتصادی،
اجتماعی ،علمی و حتی خانوادگی بشر را دگرگون کرده و منافع تبعیت از این الگوی
توسعه ،بهحدی چشمگیر میباشد که میتواند نویدبخش فرصتی بینظیر برای جبران
عقبماندگیهای جوامع توسعهنیافته یا کمتر توسعهیافته باشد و هزینههای منفعل
ماندن نسبت به تحولات پیشآمده فاجعهبار و غیرقابلجبران خواهد بود (علینژاد،
 .)2011هدف توسعه دانشبنیان ،کمک به توسعه شهرهای پایدار با رونق اقتصادی،
پایداری محیطی و نظم اقتصادی -اجتماعی میباشد .شهرها بهواسطه شتاب و
گسترش ناشی از تحولات اقتصادی چند دهه اخیر و حجم گسترده تغییرات پیشرو
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به دلیل شرایط پُرنوسان اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی و تکنولوژیکی ،بهعنوان
اصلیترین مرکز فعالیت ،زندگی و تفریح انسانها با وضعیت بسیار پیچیدهای در وضع
حال و آینده خود مواجه هستند .از سوی دیگر ،به علت تغییر در سبک زندگی انسانها
و محدودیت منابع مالی شهری ،توسعه شهرها با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده
است .در سالهای آینده روند شهرنشینی شدت یافته و با توجه به کمبود منابع مختلف

درحالتوسعه با بهکارگیری الگوهای توسعه دانشبنیان که با تکیهبر شرایط و
زیرساختهای خود میباشد ،توانستهاند به رشد قابلتوجهی در تمامی حوزهها دست
یاب ند؛ که این رشد و توسعه در زندگی شهروندان باعث ارتقای شاخصهای امید به
زندگی ،کیفیت زندگی ،سبک زندگی ،سطح آموزش و موارد دیگر منجر شده است.
اهمیت دانش و اطلاعات در جهان کنونی تاحدی است که از آن بهعنوان کلید کامیابی
( )Yigitcanlar; Inkinen & Makkonen, 2015و یا عصر فراصنعتی ،عصر اطلاعات،
موج سوم یا جامع دانشی ( )Rafieian & Mortazavi, 2016یاد میشود و ابعاد
جدیدی از توسعه برمبنای دانش را مطرح و شهرها را وادار کرده استراتژی رقابتی خود
را بر اساس بهبود پایههای دانشی و قابلیتهای خلاقانه دانش متمرکز کنند ( Gabe
)& etal, 2012؛ بر این اساس ،بسیاری از مجامع تحقیقاتی ،مدیران شهری و سازمان-
های بینالمللی ،چارچوب مدیریت دانش را در جهتگیریهای راهبردی برای توسعه
به کار گرفتهاند( .علیاکبری .)2655 ،وقتی پایههای توسعه دانشبنیان درست پایه-
ریزی شده و در جایگاه خود قرار گیرند ،رشد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
از آن حاصل میشود و مسیر رو به خودکفایی و خودتقویتی پیش میرود که این
پدیده بازخورد مثبت نامیده میشود .به عبارتی ،برخلاف اکثریت دروندادهای
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برای زیست بشری ،لزوم ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم ارتباطی و اطلاعاتی
برمبنای دانش در آنها احساس میشود (حاجتی و دیگران :2654 ،ج )2 .و از نتایج
آن میتوان به فراهم شدن زیرساختهای درست شهری جهت خدمترسانی ،فرهنگ
تقسیم دانش ،توسعه دانشمدار ،توسعه شبکههای اجتماعی ،توسعه فناوری اطلاعات
در طراحی شهری مطلوب برای شهروندان اشاره نمود (اشتری و پرهیز.)2655 ،
توسعه دانشبنیان در صورتی میتواند محقق شود که چارچوبهای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و قانونی در یک کشور دارای بسترهای لازم جهت تحقق
شاخصهای موردنیاز برای آن باشد (اسدی و رزقیشیرسوار .)2654 ،امروزه کشورهای
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اقتصادی ،دانش با استفاده آن از بین نمیرود و میتواند بهطور همزمان در مکانهای
مختلف مورداستفاده قرار گیرد .قطعهای از دانش میتواند سودمندی را در سراسر
فرایند توسعه تقویت کند .این سودمندی افزایشیافته و میتواند ایجاد دانش بیشتر را
تأمین کند .این تأثیر به علت رشد سریع دنیای غرب طی سه دهه گذشته ظاهرشده
است (صادقزادهوایقان؛ حسنزاده و نجفقلینژادورجوی.)2011 ،
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ضرورت انجام این تحقیق را میتوان اینگونه بیان نمود که :الف .یکی از علل بنیادی
ناکامی در خصوص توسعه و نهادینه کردن اقتصاد دانایی در ایران ،درک و شناختی
ناقص از ابعاد عوامل توسعه و اقتصاد داناییمحور ،همراه با ضعف اساسی در تعیین
اولویتهای راهبردی برنامهها و تصمیمات تخصیص منابع میباشد .معرفی و تبیین
الگوی توسعه دانشبنیان بهصورت پویا و یکپارچه یکی از دستاوردهای اصلی موضوع
این تحقیق میباشد که در آن همه ارکان توسعه دانشبنیان با رویکردی اثربخش و
تأثیرگذار مشخص و معین و ملزومات نهادینه کردن آنها با اتکا و بهرهگیری از آراء و
اندیشههای متخصصان و کارشناسان این حوزه تشریح و تبیین گردد .ب .درهمآمیخته
شدن دو مفهوم «اقتصاد دانشبنیان» و «توسعه دانشبنیان» با یکدیگر و استفاده از
این مفاهیم بهجای هم باعث شده که اکثر محققان در مطالعه و تبیین مسئله توسعه
دانشبنیان بیشتر به جنبه اقتصادی آن توجه کنند و جنبهها و محورهای دیگر آن را
نادیده بگیرند .با اینکه یکی از مبانی اساسی توسعه دانشبنیان ،اقتصاد دانشبنیان
میباشد؛ اما عوامل مؤثر دیگری نیز بر فرایند توسعه دانشبنیان تأثیرگذارند که ازجمله
میتوان به نقش عوامل اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،محیطی ،اطلاعات و دانش اشاره
نمود که در این تحقیق سعی بر شناخت نقش ویژه هرکدام از این عوامل در توسعه
دانشبنیان هستیم .ج .با توجه به مخاطرات داخلی و خارجی و تأثیر ویرانگر آنها بر
اقتصاد کشورها ،لزوم توجه به رویکردی که تأثیر این مخاطرات بر توسعه و اقتصاد را
کاهش دهد ضروری است .برای رویارویی با این مخاطرات تقویت نظامها و رویکردها
مربوط به توسعه و اقتصاد و حرکت بهسوی دانشبنیان نمودن فعالیتهای مربوط به
کسبوکار ضروری به نظر میرسد و در این تحقیق سعی در شناخت عوامل تأثیرگذار
بر مقوله توسعه دانشبنیان جهت ترسیم یک مدل کاربردی هستیم.

با توجه به این مطالب ،هدف این مقاله ترسیم الگویی برای توسعه دانشبنیان در ایران
میباشد و برای نیل به این هدف این سؤال به ذهن متبادر میشود که :مؤلفههای
اصلی توسعه دانشبنیان کدماند؟
مبانی نظری
توسعه دانشبنیان ،نظریه ای جدید در ارتباط با نقش و کاربرد دانش در امر توسعه
میباشد که طی قرن بیستم تکوین و توسعهیافته است .این نظریه پیامد همگرایی جریانات
متنوع تحقیقاتی است که در نیمقرن گذشته برای تحلیل ،تبیین و تفسیر رشد ،تکامل

جدول  :1مطالعات اولیه نظریهپردازان در خصوص کاربرد دانش در توسعه
ردیف

نظریهپرداز

نکات برجسته نظریه

2

جوزف شومپیتر )2561( 2

نوآوری و کارآفرینی و کارکنان فکری
نقش آنها در توسعه اقتصادی

1

«والش « ،)2561( »1شولتز -2515( »6
« ،)2532بکر  )2530 -2531( »0و «آرو »1
()2533

تأثیر یادگیری فردی و آموزش بر
رشد بهرهوری نیروی انسانی ،عایدی
خانوادهها و رشد اقتصادی

6

«مچلاب « ،)2531( »3دراکر -2535( »1
« ،)2556پورات و رابین « ،)2511( »4رابین
و تیلور )2540( »5

تولید و توزیع دانش و استفاده از
دانش -اقتصاد دانش -کارکنان
فکری -صنعت دانش -علم اقتصاد

1. Joseph Schumpeter
2. Walsh
3. Theodore W Schultz
4. Gary S Becker
5. Kenneth Arrow
6. Fritz Machlup
7. Peter Drucker
8. March Porat & M. Rubin
9. M.R. Rubin M. Taylor
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و توسعه در دنیای توسعه یافته و نیز تشویق به رشد و توسعه اقتصادی در دنیای
توسعهنیافته شکلگرفته است .سیر مطالعات اولیه در این خصوص به شرح جدول زیر
میباشد (انتظاری:)2651 ،
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نکات برجسته نظریه

ردیف

نظریهپرداز

0

«رومر  )2545 -51( »2و «لوکاس »1
()2544

تأثیر سرمایه انسانی و نوآوری بر رشد
اقتصادی -رشد اقتصادی درونزا-
رشد اقتصادی دانشبنیان

1

«دراکر» (« ،)2556 ،2535تافلر ،2511( »6
 )2551 ،2541و «بِل )2516( »0

ظهور مرحله جدید توسعه اقتصادی،
عوامل مؤثر بر آن و ویژگیهای
ساختاری و کارکردی اقتصادها در
وضعیت جدید

اطلاعات -نظام اقتصاد اطلاعات-
صنایع دانشی
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توسعه دانش بنیان ،مستلزم درک و جذب عمیق دانش و بهکارگیری هوشمندانه آن
در مسیر توسعه پایدار و حضور فعال در شبکه ارتباطات و اطلاعات جهانی بهمنظور
حفظ و اعتلای هویت و توسعه ملی است .بدیهی است که گذار از جوامع سنتی و
صنعتی به عصر اطلاعات ،نیازمند برنامهریزی دقیق و صرف هزینههای مادی و انسانی
فراوان برای همگام شدن با شاخصهای توسعه دانشبنیان است (فتحیان و مهدوینور،
 .)2653توسعه مبتنی بر دانش ،الگوی توسعه جدید در عصر اقتصاد دانش میباشد
که هدف آن ،رونق اقتصادی ،پایداری محیطزیست ،نظم اجتماعی -فضایی عادلانه و
حکمرانی مناسب برای کشورهاست که هدف آن تشویق به تولید و گردش دانش
میباشد ( )Khosrow Pour, 2017که در آن ،دانش را بهعنوان عنصر سازماندهنده
محوری برای توسعه شهرها و مناطق و درنهایت افزایش رقابتپذیری در نظر میگیرند
(.)Chang; Sabatini-Marques & da Costa, 2018
برای درک مفهوم و دامنه توسعه دانشبنیان باید به مؤلفهها و متغیرهای متعددی که
در به وجود آمدن آن نقش سازنده دارند توجه نمود که مهمترین آنها عبارتاند از
موارد زیر میباشد:
در سالهای اخیر کریدورهای علم و فناوری بهعنوان یکی از زیرساختهای لازم جهت
توسعه دانشبنیان شناخته میشود .کریدورهای علم و فناوری ،سازمان پیچیده و
1. Paul M. Romer
2. Lucas R.
3. Alvin Toffler
4. Daniel Bell

بزرگی از نهادها ،مؤسسات و زیرساختهاست که با مدیریتی عالی ،فراگیر و نسبت ًا
متمرکز برای تولید محصولات نو و دانشی فعالیت میکند و برای ایجاد روحیه رقابت
و همکاری سازماندهی شده است .این کریدورها تبلور قابلیتهای فناورانه هر کشوری
میباشد و ضمن تأکید بر منابع ملی مبتنی بر فناوریهای برتر ،جایگاه مهمی در عصر
جهانیسازی دارند (فقیهسبزواری.)2651 ،

تحلیل تعامل بین شاخصهای معمول اقتصاد هوشمند و توسعه پایدار پرداختهاند.
شاخصههای توسعه پایدار را میتوان در چهار گروه :اجتماعی ،اقتصادی ،بنیادی و
زیستمحیطی مطرح و بررسی نمود .توسعه پایدار در کنار رشد اقتصادی و توسعه
بشری در یک جامعه یا یک اقتصاد توسعهیافته ،سعی در تحصیل توسعه مستمر ،ورای
توسعه اقتصادی دارد .بنابراین هدف از اقتصاد هوشمند رسیدن به رشد اقتصادی
مناسب با دیدگاه تداوم در امر توسعه است (حاجتی و دیگران :2654 ،ج.)6 .
نقش جامعه اطلاعاتی و جامعه هوشمند و وجود شهروندان آگاه ،مطلع و آموزشدیده
در توسعه شهرها و نیل به اهداف توسعه دانشبنیان سازنده و حیاتی میباشد .ظهور
جامعه اطلاعاتی را مقارن با چند تحول مرتبط باهم میتوان نام برد :الف .جهانیشدن
اقتصاد و ظهور مؤسسات تولیدی قابلانعطاف؛ ب .ظهور اقتصاد مبتنی بر دانایی و پ.
توسعه و کاربرد عمیق شبکههای ارتباطی و پیامهای دیجیتال در مبادلات اجتماعی و
اقتصادی (محسنی .)2654 ،جامعه اطلاعاتی با مباحثی چون :جامعه فوق مدرن،
پستمدرن و فراصنعتی همراه شده و با توجه به رشد و اهمیت فناوریهای ارتباطی
و اطلاعاتی روزبهروز گستردهتر و جدیتر میشود .جامعهای را که در آن کیفیت
زندگی ،گستره دگرگونی اجتماعی و توسعه اقتصادی بهگونهای روزافزون به اطلاعات

مسئله شناسی توسعه دانشبنیان  کریم حنفینیری ،ربابه پورجبلی و محبوبه بابائی

اقتصاد دانشبنیان که با عناوین دیگری ازجمله :اقتصاد جدید ،اقتصاد هوشمند ،اقتصاد
یادگیری ،اقتصاد دیجیتال و الکترونیک هم نامیده میشود ،از پدیدههاى معاصر در
اندیشه و تفکر اقتصادى و توسعه دانشبنیان به شمار میآید (شعبانی و عبدالملکی،
)2651؛ که برای توصیف روندهای حاکم در اقتصادهای پیشرفته بهسوی اتکای بیشتر
بر دانش ،اطلاعات و سطوح بالایی از مهارتها و نیاز فزاینده بخشهای کسبوکار و
بخش دولتی به دسترسی سریع به همه این موارد ،به کار میرود (صادق زادهوایقان؛
حسنزاده و نجفقلینژادورجوی .)2011 ،اقتصاد هوشمند از مفاهیم مرتبط با اقتصاد
دانشبنیان میباشد که با مفهوم توسعه پایدار گرهخورده است .بسیاری از مطالعات به
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و بهرهگیری از آن متکی میباشد (نشاط .)2011 ،جامعه فراصنعتی« 2دانیل بل»
6
( ،)2513جامعه فراسرمایهداری «دراکر» ( ،)2556عصر اطلاعات 1و جامعه شبکهای
«کاستلز ،»0مدرنیته متاخر« 1گیدنز ،»3جامعه پستمدرن «لیوتار« ،)2540( »1جامعه
دانش»« 4مانسل و ون )2554( »5از مفاهیمی نسبتاً جدید هستند که توسعه ،تحولات
و تغییرات جامعه را بر پایه مفهوم دانش و فعالیتهای دانشی تبیین میکنند (شیری،
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 .)2652در جامعه دانشبنیان ،دانش مهمترین عامل تولید است و سهم یا نسبت بخش
«خدمات» در جامعه ،بهمثابه بخش وابسته به دانش ،نسبت به بخشهای کشاورزی و
صنعتی در تولید ناخالص داخلی بیشتر است (.)Wilson, 2004
لزوم توجه به سازمانهای دانشبنیان ،از ملزومات اساسی در نیل به توسعه دانشبنیان
میباشد .سازمان دانشبنیان ،سازمانی است که .2 :هدف و راهبرد خود را مبتنی بر
خلق ،تولید ،توسعه و اشتراک دانایی بنا نموده است؛  .1محیط بیرونی آن محیطی
پرتلاطم و با تغییرات شتابان بوده که دانایی اولویت اساسی آن است؛  .6جهتگیری
مشترک اعضای سازمان برای تشویق و حمایت از پشتوانههای دانشی سازمان و خلق
و اشتراک دانش است؛  .0ساختار سازمانی آن یک ساختار ارگانیک و انعطافپذیر بوده
که با تکیه بر آن بتوان چرخه تولید ،توسعه و اشتراک دانش را سیالتر و انعطافپذیرتر
نمود و  .1تولیدات و محصولات اینگونه سازمانها مبتنی بر ارائه دانایی و کالاهای
ناشی از آن است ( .)Hansen, 2014دوران معاصر که به «عصر دانایی» است که دانش
در آن ،بنیادیترین عنصر برای حیات و بقا میباشد .در این میان ،سازمانهای
یادگیرنده و هوشمند که از محیط خود تأثیر میپذیرند و بر آن تأثیر میگذارند ،جهت
دهنده به فرایند رشد و توسعه کشورها میباشند .سازمانهای دانش آفرین با خلق
دانش ،آیندههای روشن را برای کشورها رقم میزنند (گوپتا و شارما .)2651 ،اینکه
دانش یکی از مهمترین داراییهای سازمان در نظر گرفته میشود غیرقابلانکار است و
1. Post Industrial Society
2. Information Age
3. Network Society
4. Manuel Castells
5. Late Modernity
6. Anthony Giddens
7. Jean-François Lyotard
8. Knowledge Society
9. Mansell & Van

بهطور فزایندهای برای حفظ مزیت رقابتی سازمان ،مدیریت میشود ( ;Chang Lee

 .)Lee & kang, 2005سازمانهای دانشبنیان منابع را به داراییهای غیرملموس در
محیط کسبوکار بسیار رقابتی و دائماً در حال تغییر بهمنظور کسب مزیتهای رقابتی،
اختصاص میدهند ( .)Martina; Hana & Fejfar 2012بهزعم «زاک» ،سازمانهای
دانشبنیان معمولاً برحسب میزان دانش محصول یا خدمت خود تشریح میشوند.

رساندن آن است؛ بنابراین برای دستیابی به مزیت رقابتی و ایفای نقش توسعهای نتایج
تحقیقات و دانش ،باید توانایی تبدیلشدن به ثروت و درآمد را ایجاد نمود (محمودپور،
.)2656
توسعه شهرهای دانشبنیان که از مؤلفههای اساسی توسعه دانشبنیان میباشد
نخستین بار در سال  2551بهعنوان یک رهیافت برای احیاء شهرهای صنعتی اروپا و
آمریکا مطرح شد (کریمی و جمالینژاد2651 ،؛ علیاکبری )2655 ،که در تلاش برای
بهبود شرایط اقتصادی ،زیستمحیطی ،اجتماعی ،فرهنگی و شهری یک شهر میباشد
()Ayman Mohammed & Khaled Youssef, 2016؛ که دارای تابآوری بالای
اقتصادی و توسعه شهری مبتنی بر دانش برای دستیابی به پایداری با پیامد چهارگانه:

اقتصاد ،جامعه ،محیط و حکمرانی میباشند ( )Sarimin & Yigitcanlar, 2012و
برای نیل به آن نیاز به ایجاد خصوصیات و ظرفیتهای مختلفی ازجمله :اقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی ،فناوری و سیاستهای توسعه شهری میباشد تا بتوان شهرها را
مستعد تبدیلشدن به شهرهای دانشبنیان نمود ( .)Elenaa, 2015محققان این حوزه
1. Chiesa & Piccaluga
2. Reamer
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هرچه دانش به میزان بیشتری هسته محصول یا خدمت را تشکیل بدهد ،سازمان
بیشتر دانشبنیان است (.)Zack, 2003
تجاریسازی نتایج تحقیقات و دانش از مؤلفههای دیگر توسعه دانشبنیان میباشد .به
نظر «چیسا و پیکالیچ ،»2تجاریسازی فرایند انتقال و تبدیل دانش تولیدشده در مراکز
تحقیقاتی به انواع فعالیتهای تجاری میباشد و «ریمر »1تجاریسازی را فرایند تبدیل
فناوری به محصولات موفق اقتصادی معرفی میداند (نامداریان؛ نعیمیصدیق و
ساجدینژاد2651 ،؛ پورجباریخامنه .)2654 ،دانش ،عامل اصلی ایجاد ارزشافزوده،
تولید ثروت ،رشد و توسعه میباشد که اصلیترین ابزار آن تجاریسازی و به بازار
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معتقدند که رسیدن به شهرهای دانشبنیان از طریق اجرا و دستیابی به سطح بالایی
از فناوری؛ بهبود خدمات و آموزش شهروندان از طریق ایجاد ارتباطات و تقویت سرمایه
انسانی محقق میشود .رشد شهرنشینی تا سال  1111حدود  11درصد از جمعیت
جهان خواهد بود (عابدینی و دیگران )2655 ،و بنابراین شهرها با محدودیت منابع
مواجه شده و این مسئله  ،شرایط و کیفیت زندگی افراد را با مشکلاتی همراه خواهد
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کرد؛ بنابراین ،ارائه شرایط زندگی باکیفیت بالا و مدیریت منابع شهری کارآمد ،به
وظیفهای حساس و چالشبرانگیز برای شهرها تبدیل خواهد شد .در چنین شرایطی
تفکر نسبت به تبدیل شهرهای کنونی به شهرهای دانشبنیان لازم و ضروری به نظر
میرسد (« .)Yigitcanlar, 2014ییگیتکانلار» در تلاش برای معرفی چشمانداز جهانی
مدل توسعه شهر دانشبنیان ،مؤلفههای اصلی و عناصر سازنده این مدل از توسعه را
به شکل زیر ترسیم کرده است:

شکل  :1عناصر مدل توسعه شهر دانشبنیان ازنظر « ییگیتکانلار»

مروری بر ادبیات تحقیق
«انتظاری» ( )2651در مطالعهای بیان میکند :فعالیتهای اقتصادی در هر کشور و
در هر زمان مبتنی بر دانش بوده و فقط تغییر دانش در جامعه است که موجب رشد،
توسعه و تکامل اقتصادی میشود .یادگیری ،آموزش ،پژوهش ،خلاقیت ،نوآوری و
کارآفرینی منشأ تغییر دانش در جامعه هستند .این فعالیتها هستههای اصلی دانایی
به شمار میروند و در تعامل با یکدیگر و زیرساختهای اطلاعاتی ،اقتصاد دانش را
شکل میدهند .تحقق اقتصاد دانشبنیان در کشورهای درحال توسعه نیازمند توسعه

کشورها به اهمیت این موضوع پی برده و به تقویت بخشهای دانشمحور اقتصادی
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اقتصاد دانش است .توسعه اقتصاد دانش در هر کشور به معنای توسعه دانشبنیان در
آن کشور است.
«فراستخواه» ( )2651در مطالعهای با عنوان «ابعاد فرهنگی و اجتماعی توسعه دانش-
بنیان» بیان میدارد :برنامه های رشد و عمران و آبادی و توسعه در قبل از انقلاب
نتوانستند برای جامعه پایداری ایجاد کنند و هزینههای زیانبار ملی به بار آوردند .یکی
از علتها «غفلت سیستماتیک» به ملزومات انسانی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و ملی
توسعه بود.
«صالحی؛ انتظاری و مهرپرور» ( )2651در مطالعهای بیان مینمایند :در اقتصاد دانش-
بنیان ،یادگیری مهمترین کار افراد در تمام سنین ،در تمام فعالیتها و در تمام شغل-
هاست .پژوهش بهمثابه تولید دانش ،آموزش بهمثابه توزیع دانش و نوآوری بهمثابه
استفاده از دانش ،نیازمند یادگیری است .یادگیری آموختن ،یادگیری انتقال اطلاعات
به دانش جدید و یادگیری بهرهبرداری از دانش جدید بسیار مهمتر از به حافظه سپاری
اطلاعات خاص است .نظام آموزشی در جامعه یادگیری و اقتصاد و توسعه دانشبنیان
نقش کلیدی دارد .علاوه بر اینکه خود بالنده است ،موجب بالندگی جامعه یادگیری
و سایر مؤلفههای اقتصاد دانش؛ یعنی نظام نوآوری ،فناوری اطلاعات و رژیم نهادها نیز
میشود.
داداشپور و یوسفی ( )2651در مقالهای با عنوان «مقایسه تطبیقی جایگاه مناطق
کشور برمبنای توسعه دانشمحور» بیان مینمایند :موضوع نوآوری و خلق دانش یک
حوزه پژوهشی مهم در برنامهریزی توسعه منطقهای محسوب میشود .بسیاری از
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پرداختهاند .در کشور ما نیز طی سالهای گذشته اقداماتی درراستای توسعه مبتنی بر
دانش صورت گرفته و متأثر از آن ،تحولاتی در فضای سرزمینی کشور و نقش و جایگاه
استانها در فرایند این تغییر و تحول ،در حال شکلگیری است .با در نظر گرفتن این
تحولات ،هدف اصلی این مقاله ،مقایسه تطبیقی جایگاه مناطق مختلف کشور در توسعه
دانشمحور میباشد.
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«انتظاری و محجوب» ( )2651در مطالعهای پیشنهاد میکنند ،برای حفظ توازن و
پایداری در توسعه اقتصاد دانش ایران ،باید ضعفهای زیرساختی در فناوری اطلاعات
و دولت دانش از بین برود؛ تجاریسازی نتایج تحقیقات و اختراعات توسعه داده شود
و سرمایهگذاری در تحقیقات و آموزش افزایش یابد.
ابراهیمی ( )2651در مقالهای با عنوان« :اقتصاد باز و توسعه دانشبنیان» مینویسد:
ایران بهعنوان کشوری درحالتوسعه طی دو دهه گذشته تلاشهایی را برای نیل به
اقتصاد دانشبنیان آغاز کرده است؛ اما باوجود توانایی و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل
کم نظیر اقتصاد ایران ،هنوز نتوانسته به جایگاه بایسته و شایسته در میان کشورهای
جهان دست یابد .تلاشهای گستردهای در قالب برنامههای توسعه بهمنظور انتقال از
اقتصاد متکی بر منابع به اقتصاد دانشبنیان صورت گرفته است؛ اما به دلایل متعددی
این تلاشها در سالهای گذشته عملاً ناکام ماندهاند.
«حمیدیزاده» ( )2651در کتاب «توسعه نوین اقتصادی و اجتماعی دانشبنیان» بیان
می کند :برای دستیابی به توسعه انسانی و اجتماعی مطلوب و دانشبنیان ،زیربناهای
پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه و تعالی انسانی باید بتوانند
درست ایفای نقش نمایند.
«نادری» ( )2651در مطالعهای با عنوان« :استلزامات توسعه دانشبنیان در ایران»،
تصویری اجمالی از اقتصاد داناییمحور همراه با کارکردهای آن ارائه و وضعیت اقتصاد
داناییمحور در ایران را بازنمایی کرده است .وی ،قابلیتها و فرصتهای ناشی از نهادینه
کردن اقتصاد داناییمحور شامل درسهای سیاستی -راهبردی برای برنامهریزی توسعه
پیشنهاد داده است.
«بهزادپور؛ فرزادبهتاش و سعیدهزرآبادی» ( )2011در مقالهای بیان میکنند :ظهور
جامعه شبکهای و پدیده اقتصاد دانشبنیان ،چشمانداز نوینی تحت عنوان «توسعه
شهری دانشبنیان» را پیشروی برنامهریزی و توسعه شهری گشوده است.

«عابدینی و همکاران» ( )2655در مطالعه خود ،شهرهای دانشبنیان را بهعنوان
راهکاری مناسب برای رشد اقتصادی و مدیریت مناسب منابع زیرزمینی و بهبود
کیفیت زندگی در سالهای آینده بیان و شش بُعد برای چارچوب توسعه شهرها
برمبنای دانش پیشنهاد میکنند :اقتصاد دانشمحور؛ جامعه دانشمحور؛ دولت دانش-
محور؛ محیط دانشمحور؛ سلامت دانشمحور و امنیت دانشمحور.

بنیان راههای دستیابی به شهر دانشبنیان را شامل .2 :شناخت وضعیت موجود شهر
برای رسیدن به یک شهر دانشبنیان بر اساس شناسایی نقاط قوت و ضعف؛  .1ایجاد
یک طرح عملیاتی جامع بهمنظور درک راهبردهای ارائهشده برای شهر؛  .6اجرای طرح
که کمیسیون یا هیئت شهر دانشبنیان ،مسئولیتهای متعددی همچون اجرای طرح
را بر عهده خواهد شد و  .0ارزیابی طرحها ،بررسی و اندازهگیری میزان پیشرفت کار و
همچنین کارایی طرحها و برنامهها برای رفع نواقص آنها ،ضروری میدانند.
«ادوینسون ،)1113( »6در مطالعهای با عنوان «جنبههای شهر بهعنوان یک ابزار
دانش»  ،ابعاد شهری شهر دانش و سازوکار گذار به شهر دانشبنیان را مطالعه کرده
است .وی معتقد است برای رسیدن به شهر دانش باید دیدگاههای اقتصادی ،برنامه-
ریزی شهری و مدیریت دانش در یکدیگر ادغام شود.
«ودرا ،)1121( »0در مطالعهای با عنوان «توسعه دانشبنیان و اقتصاد دانشبنیان»،
شهر دبی را نمونه ای شاخص از شهرهایی معرفی کرده که توانسته اقتصادش را به
1. Tan & et al
2. Ergazakis & et al
3. Edvinsson
4. Vadra
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«تان و دیگران ،)1114( »2در مطالعهای با عنوان «ساخت شهرهای دانش» ،بیان
مینمایند :سه عامل برنامهریزی و دیدگاه استراتژیک ،ارتباط مناسب میان بخش
عمومی و خصوصی و ارتباط موفق بین صنعت ،دانشگاه و حکومت را در برنامهریزی
موفقیتآمیز برای توسعه دانشبنیان در شهرهای آستین ،هلسینکی ،ملبورن ،سنگاپور
و بارسلون مؤثر میباشند.
«ارگازکیس و دیگران ،)1113( »1در مطالعهای با عنوان «روششناسی یکپارچه جهت
رسیدن به توسعه شهری دانشبنیان» بیان مینمایند :بر اساس مطالعه دستاوردهای
شش شهر موفق بارسلونا ،مونیخ ،استکهلم ،مونترال ،دوبلین و دلفت در زمینه دانش-
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سمت اقتصاد دانش بنیان سوق دهد و از اثرات این تبدیل و دگردیسی در توسعه
فعالیتهای دانشبنیان شهر بهرهمند شود.
روششناسی و روش تحقیق
روش پژوهش این تحقیق ،روش کیفی با رویکرد «تحلیل مضمون یا تم» 2میباشد.
تحلیل مضمون ،روشی برای شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای موجود در دادههای
کیفی است .این روش ،فرایندی برای تحلیل دادههای متنی است و دادههای پراکنده
و متنوع را به دادههایی غنی و تفصیلی تبدیل میکند (.)Braun & Clarke, 2008
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تحلیل مضمون ،روشی است برای :الف .دیدن متن؛ ب .برداشت و درک مناسب از
اطلاعات ظاهراً نامرتبط؛ پ .تحلیل اطلاعات کیفی و ت .مشاهده نظاممند شخص،
تعامل ،گروه ،موقعیت ،سازمان و یا فرهنگ (.)Boyatzis, 2008
جامعه تحقیق این پژوهش شامل افراد مطلع نسبت به موضوع تحقیق میباشند که
حجم نمونه با استفاده از نمونهگیری قضاوتی (هدفمند) به شرح جدول زیر
انتخابشدهاند:
جدول  :2وضعیت جامعه و نمونه تحقیق
جامعه تحقیق

حجم نمونه
«نفر»

اعضای هیئتعلمی ،دانشجویان دکترا ،کنشگران و فعالین اقتصادی

26

اعضای هیئتعلمی ،دانشجویان دکترا ،کنشگران اجتماعی

21

اعضای هیئتعلمی ،دانشجویان دکترا ،کنشگران فرهنگی

5

اعضای هیئتعلمی ،دانشجویان دکترا ،کنشگران سیاسی

22

اعضای هیئتعلمی ،دانشجویان دکترا ،کنشگران فناوری اطلاعات و علم اطلاعات
و دانششناسی

21

کارشناسان و متخصصان سازمان مدیریت و برنامهریزی استانهای کشور (62
استان)

10

جمع کل

40
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1. Thematic Analysis

گردآوری دادهها با استفاده از روش مصاحبه و ابزار پرسشنامه ساختاریافته میباشد .با
توجه به شیوع اپیدمی کرونا و لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی ،تعداد  12مصاحبه
بهصورت غیرحضوری و از طریق شبکههای اجتماعی در محیط مجازی و تعداد 66
مصاحبه بهصورت حضوری و با رعایت قوانین مربوط به فاصلهگذاری بهداشتی انجام
شد.
برای تحلیل دادههای در این تحقیق این گامها به کار گرفتهشده است :گام اول :آشنایی
با دادهها برای شناخت عمق و غنای محتوای دادهها؛ گام دوم :ایجاد کدهای اولیه و
کدگذاری؛ گام سوم :جستجو و شناخت مضامین؛ گام چهارم :ترسیم شبکه مضامین و
گام پنجم :تحلیل شبکه مضامین.

دادههای بهدستآمده از نتیجه مصاحبه در خصوص سؤال اصلی تحقیق مبنی بر
شناسایی مؤلفههای (اعم از :عوامل فرهنگی و اجتماعی؛ عوامل اقتصادی؛ عوامل
سیاسی؛ عوامل سیاستگذاری دانش و فناوری و عوامل مدیریت توسعه هوشمند)
توسعه دانشبنیان؛ بعد از مقولهبندی و کدگذاری ،تحلیل مضمون شده و یافتهها طبق
جدول زیر نشان داده میشود:
جدول  :3مقولهبندی ،کدگذاری و تحلیل مضمون
کدگذاری
کدگذاری اولیه (مقوله اولیه)

ثانویه (مقوله
ثانویه)

توسعه فناوری اَبری؛ توسعه صنایع هایتک؛ توسعه هوش
مصنوعی؛ توسعه صنایع هستهای؛ توسعه صنایع هوشمند

فناوریهای
پیشرفته

کارآفرینی اجتماعی؛ اقتصاد شهری؛ انعطافپذیری بازار؛
اقتصاد دانش؛ تجارت الکترونیکی؛ کسبوکارهای هوشمند

اقتصاد هوشمند

ایجاد بازار سرمایه دانشی؛ ایجاد شبکه مهارت فنی؛ توسعه
صنایع پیشرفته؛ توسعه محصولات دانشی؛ نظام تشویقی و
حمایتی؛ سهولت انجام کار

اقتصاد
دانشمحور

آموزش دانشمحور؛ آموزش هوشمند

آموزش
دانشمحور

مقوله (تم)
اصلی

عوامل
اقتصادی
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یافتههای پژوهش
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کدگذاری
کدگذاری اولیه (مقوله اولیه)

ثانویه (مقوله
ثانویه)
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تشویق نوآوری؛ تقویت نوآوری؛ حمایت مالی نوآوران؛
تقویت خلاقیت

نظام ملی
نوآوری

تجاریسازی دانش؛ تجاریسازی تحقیقات؛ تجاریسازی
ایده

تجاریسازی
دانش

سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه؛ توسعه تحقیق و توسعه؛
ارتقای تحقیق و توسعه؛ جذب محققان تحقیق و توسعه؛
اعطای گرنتهای تحقیق و توسعه

مراکز تحقیق و
توسعه

مدیریت اطلاعات؛ توسعه دانش؛ اشاعه دانش؛ مبادله دانش؛
تولید دانش؛ کاربرد دانش

مدیریت دانش

اتاق فکر علوم و فنون؛ ایجاد انجمنهای علمی؛
سیاستگذاری علم و فناوری؛ نظام ملی توسعه فناوری؛
ایجاد بنیاد ملی علوم و فنون؛ شبکه متخصصان دانش و
فناوری؛ توسعه مراکز اطلاعرسانی؛ توسعه انتشار تحقیقات؛
ایجاد پارکهای علم و فناوری

ترویج علم و
فناوری

خدمات عمومی الکترونیکی؛ توسعه دولت الکترونیکی؛
توسعه زیرساخت فناوری؛ مبادلات مالی الکترونیکی

حکمرانی
هوشمند

تقویت امنیت ملی؛ تقویت حاکمیت ملی؛ توسعه سیاسی؛
همبستگی ملی؛ تقویت قومیتها

حاکمیت و
امنیت ملی

نخبهگرایی؛ توسعه انسانمحور؛ توسعه نخبهمحور

دولت توسعهگرا

تقویت آگاهی مدنی؛ تقویت آگاهی شهروندی؛ تقویت
آزادی مدنی؛ تقویت آگاهی مدنی

آگاهی و آزادی
مدنی

ارتقای سطح سواد؛ تمایل به یادگیری؛ خلاقیت شهروندان؛
نوآوری شهروندان؛ ارزشها و رفتارهای فرهنگی

مردم هوشمند

صنایع خلاق و فرهنگی؛ توسعه رسانه؛ سواد بهداشت و
سلامت؛ امنیت فردی و اجتماعی؛ فرهنگ شهروندی؛
کیفیت زندگی

زندگی هوشمند

توسعه اجتماعی؛ جامعه داناییمحور؛ حمایت و رفاه
اجتماعی؛ جامعه اطلاعاتی؛ ارتقای آموزش

جامعه هوشمند

مقوله (تم)
اصلی

سیاستگذاری
دانش و
فناوری

عوامل سیاسی

عوامل
فرهنگی و
اجتماعی

کدگذاری
کدگذاری اولیه (مقوله اولیه)

ثانویه (مقوله
ثانویه)

حمل نقل هوشمند؛ انرژی هوشمند؛ محیطزیست هوشمند؛
خدمات شهری هوشمند

زیرساختهای
شهری هوشمند

پیشبینی بحران؛ کنترل بحران؛ مدیریت بحران؛ مقابله با
بحران

مدیریت بحران
هوشمند

سازمان یادگیرنده؛ سازمان نخبهگرا؛ سازمان خلاق؛ سازمان
پویا؛ یادگیری سازمانی؛ سرمایه فکری؛ مراکز رشد؛ مراکز
دانشبنیان

سازمانهای
دانشبنیان

بهداشت محیطزیست؛ بازیافت زباله؛ خشکسالی؛ انرژی-
های تجدیدپذیر؛ اشتغال و بیکاری؛ توسعه انرژیهای پاک

توسعه پایدار

ارتقای بهرهوری؛ مدیریت کیفیت؛ آموزش شغلی؛ ارتقای
فرهنگ سازمانی؛ بهسازی سازمانی

توانمندسازی

نظارت بر طرحها و پروژهها؛ ارتقای توان فنی و مهندسی؛
استقرار سامانه پایش طرحها و پروژهها؛ رعایت اصول
پدافند غیرعامل در طرحها و پروژهها؛ توسعه شبکههای
حیاتی شهری

نظام فنی و
اجرایی

شهروند هوشمند؛ ساختمان هوشمند؛ تکنولوژی هوشمند؛
انرژی هوشمند؛ سلامت هوشمند؛ آموزش هوشمند؛ خدمات
عمومی هوشمند؛ وسایل نقلیه الکتریکی

شهرهای دانشی

اصلی

مدیریت
توسعه
هوشمند

بر طبق جدول فوق ،کلیه دادههای بهدستآمده از مصاحبه ،مورد مطالعه عمیق
قرارگرفته و با تکنیک کدگذاری ،مفاهیم اولیه احصاء و پس از استخراج تمهای فرعی،
در مرحله بعد این تمها (فرعی) ازنظر مفهوم مشترک و رابطه درونی مفاهیم باهم،
ترکیب و تبدیل به مفاهیم یا تمهای اصلی شده و در قالب مدل زیر تبدیل به پنج تم
اصلی شدند که این پنج تم برای ساخت شبکه مضامین به شرح زیر مورداستفاده قرار
گرفت:
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برنامههای کاربردی؛ توسعه مرکز و پایگاه داده؛ اینترنت
اشیا

زیرساخت و
ارتباطات
هوشمند

مقوله (تم)
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شکل  :2شبکه مضامین مربوط به توسعه دانشبنیان

در تحلیل شبکه مضمون ترسیمشده فوق میتوان گفت :برای توسعه دانشبنیان پنج
مقوله یا تم اصلی میتوانند دخیل باشند که هرکدام از تمها نیز دارای مؤلفههای فرعی
میباشند که عبارتاند از:
 تم  :2سیاستگذاری دانش و فناوری (با مؤلفههای :آموزش دانشمحور؛  .1نظامملی نوآوری؛  .6تجاریسازی دانش؛  .0مراکز تحقیق و توسعه؛  .1مدیریت دانش؛ .3
ترویج علم و فناوری)؛
 تم  .1عوامل اقتصادی (با مؤلفههای .2 :فناوریهای پیشرفته؛  .1اقتصاد هوشمند؛ .6اقتصاد دانشمحور)؛
 تم  :6مدیریت توسعه هوشمند (با مؤلفههای .2 :زیرساخت و ارتباطات هوشمند؛ .1زیرساختهای شهری هوشمند؛  . 6مدیریت بحران هوشمند؛  .0سازمانهای دانش-
بنیان؛  .1توسعه پایدار؛  .3توانمندسازی؛  .1نظام فنی و اجرایی؛  .4شهرهای دانشی)؛
 تم  :0عوامل فرهنگی و اجتماعی (با مؤلفههای .2 :مردم هوشمند؛  .1زندگیهوشمند؛  .6جامعه هوشمند) و
 تم  :1عوامل سیاسی (با مؤلفههای .2 :حکمرانی هوشمند؛  .1حاکمیت و امنیت ملی؛ .6دولت توسعهگرا؛  .0آگاهی و آزادی مدنی).

جمعبندی (نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات سیاستی)
در مباحث رشد و توسعه کشورها ،دانش بهعنوان مزیت رقابتی برای مباحث اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی بهشمار میآید .در این راستا ،توسعه دانشبنیان،
رویکردی است که کاربرد دانش و اطلاعات در آن اهمیت بالایی داشته و اقتصاد ،تولید،
اشتغال و رشد همهجانبه مبتنی بر آن شکلگرفته و سرمایهگذاری در حوزههای مرتبط
با دانش موردتوجه کشورهای توسعهیافته قرارگرفته است .حرکت جوامع و اقتصاد
آنها به سمت دانشبنیان شدن ،علاوه بر افزایش توان رقابتی کشورها ،میتواند به
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افزایش قدرت نرم کشورها نیز کمک نمایند.
تغییراتی که در اقتصادهای مختلف در طی دهه گذشته صورت گرفته ،بیانگر وقوع
«انقلاب دانشی» یعنی گذار از اقتصاد منبعبنیان بهسوی اقتصاد دانشبنیان است.
نتیجه عملی چنین انقلابی ،افزایش فعالیتهای کارآفرینانه ،ارتقای بهرهوری و ایجاد
ارتباط تنگاتنگ بین پیشرفتهای علمی و ابداعات است .چنین تغییراتی بهصورت
خودکار منجر به تغییر فضای کسبوکار ،موقعیت و وضعیت رشد اقتصادی و رقابت
در دنیا شده است .از سوی دیگر «انقلاب دانشی» بیانگر تعریف جدیدی از اقتصاد بهنام
«اقتصاد دانشبنیان» میباشد .اقتصاد دانشبنیان زمانی بهطور کارآمد تحقق مییابد
که سازمانها و افراد به کسب ،خلق ،نشر و استفاده دانش برای توسعه اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و علنی مبادرت ورزند.
در بحث از عوامل سیاسی مؤثر بر توسعه دانشبنیان میتوان به حکمرانی هوشمند؛
حاکمیت و امنیت ملی؛ دولت توسعهگرا و آگاهیها و آزادیهای مدنی اشاره نمود.
حکومت هوشمند شامل مشارکت سیاسی و فعال ،خدمات شهروندی و استفاده
هوشمند از دولت الکترونیک میباشد .حکومت هوشمند اشاره به اجرای زیرساختهای
حکومتهای هوشمند دارد که باید پاسخگو و شفاف باشند که با کمک آن زمینههای
همکاری ،تبادل اطلاعات ،یکپارچهسازی خدمات و ارتباطات مهیا شود .اهداف
حکمرانی هوشمند ایجاد پُل ارتباطی قوی میان نهادهای دولت ،توسعه فرایندهای
جامع و بهبود دسترسی به خدمات در سطح شهر در سایه امنیت ملی میباشد که این
امر از طریق استفاده از تخصص شهروندان نخبه در دولتهای توسعهگرا مهیا میشود.
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در بحث از عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر توسعه دانشبنیان میتوان به مردم
هوشمند؛ زندگی هوشمند و جامعه هوشمند اشاره نمود .در مبحث مردم هوشمند
مؤلفههایی همچون :آگاهی شهروندی ،مشارکت سیاسی و مدنی شهروندان ،سرمایه
اجتماعی ،سلامت اجتماعی و تفاوتهای فرهنگی -قومیتی نقش اساسی در توسعه
دانشبنیان دارند .زندگی هوشمند به زندگی جدید از طریق فناوریهای نوین اطلاعاتی
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و ارتباطی ،رفتار و سبک زندگی اشاره دارد که شامل مؤلفههایی همچون :تسهیلات
فرهنگی ،امکانات سلامت و بهداشت ،امنیت فردی ،امکانات و ملزومات زندگی،
تسهیلات آموزشی و انسجام اجتماعی میباشند.
در بحث از عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت توسعه هوشمند و سیاستگذاری دانش
و فناوری میتوان به . 2 :توسعه مراکز تحقیق و توسعه؛  .1توسعه پارکهای علم و
فناوری؛  .6توجه به صنایع هایتک؛  .0گسترش مدیریت دانش در امور مختلف؛ .1
تقویت سرمایههای انسانی دانشی؛  .3گسترش و توسعه زیرساختهای فناوریهای
نوین ارتباطی و اطلاعاتی؛  .1ایجاد الگوی ملی نوآوری؛  .4توسعه شبکههای فنی و
علمی ملی؛  .5توجه به توسعه زیرساخت لازم برای کسبوکارهای شبکهای و هوشمند؛
 .21توسعه شهرهای دانشی؛  .22مدیریت بحران هوشمند اشاره نمود.
با توجه به نتایج بهدستآمده از یافتههای تحقیق ،پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
 ایجاد قطبهای تخصصی دانشی و فناوری و حمایت از استقرار شرکتها و مؤسساتدانشبنیان در مراکز شهری.
 بهبود نظام حکمرانی توسعه اقتصاد دانشبنیان و ایجاد بستر مناسب برای فعالیتکنشگران مختلف.
 شناسایی و اجماع بر دانشهای پیشران مؤثر بر توسعه دانشبنیان در استانهایکشور.
 ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی دانشبنیان ،جذب منابع انسانی متخصص و ماهراز طریق توسعه و بومیسازی فناوریها و مشاغل فناورانه دانشبنیان
 تقویت همکاری در بازار سازی و بازاریابی برای محصولات دانشبنیان و ترویج فرهنگاقتصاد دانشبنیان.
 توسعه ارتباط مدیران شهری با مراکز علمی و دانشگاهی برای حمایت از ایدههای نوو دانشبنیان.

 تقویت فرهنگ حمایت از خبرگان و دانشآفرینان. حمایت و تقویت بازار فروش محصولات و خدمات شرکتهای دانشبنیان با استفادهاز روشهای نوین تجاریسازی و بازاریابی.
 ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی دانشبنیان ،جذب دانشآموختگان و نیروی انسانیماهر در قالب ایجاد شرکتهای دانشبنیان.
 -توجه به استارتآپها و نقش پارکهای علم و فناوری در اسناد بالادست.
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