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چکیده

دستیابی به توسعهی شهری دانشبنیان ،نیازمند اتخاذ راهبردهایی در سطح برنامهریزی شهری میباشد .در این میان
راهبردهای توسعه فضایی دانشبنیان محرک توسعهای برای شهرهایی که تولید دانش را به عنوان هدف اصلی خود قرار
دادهاند ،تلقی میشوند .نیروهای دانشبنیان نیز به عنوان منابع اصلی و مهم در این توسعه فضایی به شمار میروند .منطقه
شش شهرداری تهران با دربرداشتن سازمانهای تحقیقوتوسعه و دانشگاهها ،محل تمرکز نیروهای دانش بنیان میباشد.
از این رو بررسی نیازهای اجتماعیمحیطی این نیروها در خوشههای دانشبنیان موجود در این منطقه ،هدف اصلی این
مقاله میباشد .برای دستیابی به این هدف فرآیند مقاله به دو بخش اصلی تقسیم شدهاست؛ قسمت نخست با مرور متون
نظری این رویکرد ،به مولفههای ضروری برای جذب و نگهداری نیروهای دانشبنیان اشاره دارد .در قسمت بعدی پس از
مشخص کردن پراکنش نیروها و فعالیتهای دانش بنیان به عنوان منابع اصلی و مهم در خوشههای دانشبنیان ،در سطح
منطقه شش شهرداری تهران با استفاده از ابزار  ،GISبه بررسی نیازهای نیروهای دانش بنیان در خوشههای دانشبنیان
مشخص شده ،از طریق پرسشنامه پرداخته است .این بررسی از روش نمونهگیری هدفمند با جامعه آماری  30نفر17 ،
سوال مرتبط با چهار معیار موثر بیان شده در ادبیات نظری ،انجام شدهاست .بر پایه یافتههای حاصل از پرسشنامه که
در آن به بررسی نیازهای نیروهای دانشبنیان به عنوان محرک اصلی و تعیینکننده در حوزههای دانشبنیان ،پرداخته
شدهاست ،وضعیت فعلی مولفههای کیفیت زندگی ،برابری اجتماعی و کیفیت مکانی به عنوان معیارهای مهم در جذب
نیروهای دانشبنیان ،در خوشه تمرکز جمعیت-فعالیت شناسایی شده در سطح منطقه شش شهرداری تهران با وضعیت
مطلوب فاصله دارد .این در حالی است که وضعیت معیار تنوع شهری در این حوزهها مطلوب بوده است .لذا برنامهریزی
در جهت ارتقاء عملکرد اجتماعی-محیطی وضعیت نیروهای دانش بنیان در این حوزهها ضروری بوده و مقاله حاضر در
پایان به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازد.
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توسعه دانشبنیان 1به عنوان رویکردی نوین در توسعهی
شهری در دورهی گذار از عصر صنعتی به عصر اطالعات و
ارتباطات محسوب میشود .توسعه شهری دانشبنیان در
واقع پیامد تحوالت گستردهای چون جهانی شدن ،مطرح
شدن بحث“ اقتصاد دانش” ،2شکلگیری جوامع شبکهای،
پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات 3در جهان میباشد
4
(محمودپور و دانشپور .)1394 ،توسعه شهری دانش بنیان
اساساً با فرآیند تولید دانش مرتبط است و ارتقاء بسیاری
از زمینههای اقتصادی و سیاستهای اجتماعی را با خود
به همراه دارد .این رویکرد به دنبال تحقق سه هدف اصلی
است )1 :برنامهریزی راهبردی توسعه اقتصادی؛ از طریق
تدوین دانش فنی برای نوآوری محصوالت و خدمات،
دانش بازار برای درک تغییرات در انتخاب مشتری ،دانش
مالی برای اندازهگیری ورودی و خروجی محصوالت،
و دانش انسانی به عنوان مهارت و خالقیت در محیط
اقتصادی )2،افزایش مهارت و دانش ساکنین به عنوان
وسیلهای برای توسعه انسانی و اجتماعی )3 ،ایجاد ارتباط
فضایی قوی بین خوشههای دانش بنیان توسعه شهری
( .)Yigitcanlar & Velibeyoglu, 2008از دیدگاه مکانی،
شهردانش بنیان را در حقیقت میتوان شهری شبکهای
توصیف نمود ،که خوشههای دانشبنیان عامل اصلی
تشکیل آن هستند (پوررمضان و همکاران .)175،1395 ،یک
خوشه دانش بنیان 5در حقیقت به گروهی از سازمانهای
مرتبط و کسب و کارهای وابسته گفته میشود که از لحاظ
جغرافیایی در مجاورت هم قرار دارند و از طریق برخی
تشابهات در ویژگیهایشان به لحاظ عملکرد مکانی مکمل
هم هستند ( .)Evers et al., 2010به منظور سازماندهی
فضایی مناسب خوشههای دانشبنیان در سطح شهرها،
شالوده و بستر مکانی در بر گیرنده این خوشه ها نیازمند
آمادگی زیرساختی و کالبدی -فعالیتی می باشد .در واقع
هر کوشش جهت استقرار یک شهر دانشبنیان و تسهیل
دستیابی به یک اقتصاد دانش بنیان موفق ،نیازمند شناخت
و مرتفع سازی کمبودهای مکانی خوشههای دانش بنیان
است .در افق چشم انداز  20ساله شهر تهران ،این شهر
به عنوان یک شهر دانشبنیان معرفی شده است .منطقه 6
شهرداری تهران که به طور تقریبی در مرکزیت جغرافیایی
شهر تهران واقع است به لحاظ تاریخی از حوزههای
پراهمیت این شهر به لحاظ ظهور کارکردهای متجدد و
نوین است .این حوزه امروزه قلب عملکردی شهر تهران و
از مهمترین حوزهها به لحاظ حضور عملکردهای مرتبط
با تولید دانش به حساب میآید .این حوزه با در برداشتن
مراکز تحقیق و توسعه ،دانشگاهها و همچنین وجود نیرو و
سرمایههای انسانی متخصص ،میتواند به عنوان حوزهای
جهت دستیابی شهر تهران به یک توسعه دانشبنیان موفق
معرفی شود .از این رو هر گونه برنامهریزی راهبردی جهت
توسعه دانشبنیان و استفاده از مزایای آن در شهر تهران تا

حد خیلی زیادی ناگزیر به در نظر گیری وضعیت منطقه 6
شهرداری تهران است .بدین ترتیب این مقاله برآن است با
تبیین و تطبیق مفاهیمی چون توسعه شهری دانشبنیان،
نیروهای دانشبنیان 6و خوشههای دانش بنیان به تحلیل
سازوکار عملکرد توسعه شهری دانش بنیان در منطقه
 6شهرداری تهران دست یابد .از این رو شناسایی نقاط
تجمع نیروهای تولید کننده دانش و بررسی نیازهای آن
ها در محدوده مورد مطالعه ،در بخش نخست گام دوم
مورد بررسی قرار گرفته است .این مقاله سپس در بخش
بعدی در پی پاسخ به این پرسش بوده است که نیروهای
دانش بنیان زمانی که به کار و یا سکونت می پردازند
نیازمند چه امکاناتی میباشند .برای پاسخ به این پرسش
معیارهایی با بررسی متون و ادبیات جهانی استخراج شده
و کمبودهای محدوده مورد مطالعه از طریق انجام یک
پیمایش اجتماعی شناسایی شده است .در پایان بر مبنای
نتایج به دست آمده و از طریق بحث صورت گرفته به ارایه
برخی پیشنهادات راهبردی پرداخته است.

 .2مفهوم توسعه شهری دانشبنیان

با توجه بیشتر به شهرها و ارتقاء فرهنگ تولید دانش
محلی برای توسعه بومی ،توسعه شهری دانشبنیان به
عنوان بعد فضایی توسعه دانشبنیان در سطح شهری،
نظر بسیاری از محققان را به خود جلب کرد و ایده
توسعه شهري دانشبنیان در بسیاري از مناطق شهري به
منظور ارتقـاي جنبههاي رقابتپذیري ،جذب استعدادها،
سرمایهها ،تأمین سرزندگی وکیفیـت بـاالي زنـدگی
بـراي سـاکنین عمومیـت یافـت (.)Yigitcanlar, 2011
در سال  2004ارگازاکیس 7و همکارانش از توسعه شهری
دانشبنیان را شهری معرفی کردند که تولید ،به اشتراک
گذاری ،ارزشیابی ،باز آفرینی و به روزرسانی مداوم دانش
را تشویق میکند و از این طریق توسعه دانشبنیان را
هدف قرار می دهد .این توسعه با تعامل مداوم شهروندان
با هم و با شهروندان دیگر شهرها به دست می آید که
این تعامالت با پشتیبانی و اشتراک گذاری دانش ،میان
شهروندان ،طراحی مناسب شهر ،شبکه های اطالعات و
زیرساخت های شهر ممکن میشود (پورروحانی.)76،1393،
از دید ییگیتکانالر 8مدل تحقق توسعه شهري دانشبنیان
درگرو تحقق توسعه اقتصادي ،توسعه اجتماعی ـفرهنگی،
توسـعه محیط شهري و توسعه نهادي به عنوان ابعاد اصلی
توسعهشهری دانشبنیان میباشد (شکل.)1
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شکل  :1مدل توسعه شهری دانشبنیان

هدف نهایی آن شهری طراحی شده برای تشویق و توانمند
کردن تولید و چرخه کار شهر دانشی است که در نتیجه این
هدف ،موفقیت اقتصادی ،پایداری زیست محیطی و رتبه
اجتماعی فضایی را به همراه دارد .از این رو توسعه شهری
دانش بنیان به عنوان پارادایمی با چهار بُعد اقتصادی،
اجتماعیفرهنگی ،محیطی -شهری و توسعه نهادی در
نظر گرفته میشود ( .)Yigitcanlar, 2011تحول مفهوم
توسعه شهری دانش بنیان از تکنوپل به شهر دانش در
دهههای اخیر با زیست پذیری ،پویایی و پایداری بیشتری
در مسیر توسعه شهری شناسایی شده است .کاریلو 9این
تحول را به عنوان یک گرایش جهانی که قرن 21را قرن
دانش که دانش در آن نیروی محرک توسعه وقرن شهرها
جایی که اکثریت جمعیت جهان در آن زندگی می کنند،
بیان کرده است .او به این نکته اشاره دارد که شهر دانش
ترکیب این دو گرایش است (.)Wang, 2009

 .3توسعه حوزه دانش بنیان به عنوان هسته
فضایی توسعه شهری دانش بنیان
 -1-3خوشهها و حوزههای دانشبنیان
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دانشبنیان شدن فرآیندهای تولید ،اهمیت یافت دوباره
مکان ،اهمیت یافتن خالقیت سیستمهای برنامهریزی
شهری ،و مجموعه ای از رابطهای بودنها (شامل رابطهای
بودن در زمینه کارکردی ،فضایی ،جغرافیایی ،زمانی و
ساختاری) از جمله دگرگونیهایی است که توسعه شهری
دانشبنیان در شهر پدید آورده است که در پی آن نگاهی
نوین ،رابطهای ،و غیر خطی به زمان ،فضا ،و مکان را
نیازمند است (محمودپور و دانشپور .)1394،در این توسعه
هر سه نوع دانش صریح ، 10ضمنی 11و محلی 12اهمیت
دارند و به این دلیل است که فضا مهم تلقی میشود .دانش
صریح یا آشکار دانشی است که میتوان به راحتی با نوشتن
واژگان انتقال داد ،این دانش میتواند به سادگی بین افراد

و به طور رسمی و نظامند منتقل شود .دانش ضمنی یا
پنهان را به طور عمیق باید در اقدامها و تجارب فرد و
همچنین ایدهآلها ،ارزشها یا عواطف او جستوجو کرد
(پورروحانی .)1393 ،این دانش از مسیرهای ناخودآگاه به
دست میآید و به روابط رودررو نیازمند است (پور رمضان و
همکاران .)1395 ،دانش محلی ،که با عنوان دانش زمینهای
و اجتماعی نیز معرفی میشود به صورت پیوسته توسط
اعضای جامعه پردازش و تولید میشود .این نوع دانش به
مکان و نقش تولید کنندگان این نوع دانش مرتبط است
(محمودپور و دانشپور.)1394 ،اقتصاد دانش بنیان تاکید
باالیی بر روی چگونگی استفاده از دانش در فرآیندهای
تولیدی را دارا میباشد .الزم به ذکر است سازمانهایی
که دانش تولید میکنند باید با سازمانهایی که از آنها
استفاده میکنند ،خوشهبندی شوند .که این نزدیکی میان
سازمان ها ارتباط آنها را نیز آسانتر میکند (پوررمضان
و همکاران .)1395 ،خوشهها تمرکز دانش و مهارتهای
تخصص یافته ،نهادها ،رقبا ،تجارت های مرتبط و
مشتریان ماهر در یک کشور یا منطقه ویژه هستند که
از لحاظ شرایط جغرافیایی ،فرهنگی و نهادی در مجاورت
هم قرار داشته و امکان دسترسی و ارتباط ویژه ،اطالعات
بهتر ،مشوقهای قدرتمند ،و سایر مزیتهای سودآوری
را فراهم میآورد که امکان بهرهبرداری از آنها از راه
دور وجود ندارد ( .)Porter, 2000خوشه ،تجمع مکانی
نهادهای اقتصادی در یک فضای جغرافیایی است که
طی آن امکان برقراری ارتباط شبکهای و فضایی برای
شرکتها فراهم شده و امکان ایجاد روابط پویا را پدید
میآورد .خوشهای شدن کاهش هزینهها ،دسترسی به
عوامل و زیرساختهای تولید ،افزایش رقابتپذیری
و نوآوری ،دسترسی به نیروی انسانی حرفهای ،ایجاد
روابط شبکهای ،ایجاد قلمرو جغرافیایی تعریف شده
برای مشتریان و دسترسی به تسهیالت مشترک را
تسهیل میبخشد (صرافی و محمدی .)184،1395 ،عالوه
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بر آن ،خوشهبندی در شهرهای دانشبنیان باعث ارتباط
فضایی میان سازمانهای مختلف ،کاهش هزینه ،افزایش
سود خالص ،فرصت نوآوریهای بیشتر ،ایجاد فرصت
اعتماد بیشتر میان طرفین نیز میشود (پوررمضان و
همکاران .)175،1395،تمرکز بخشهای مختلف دانش در
منطقه شهری انواع مختلفی از خوشهها را پدید میآورد،
که در سه دسته کلی تقسیم میشوند (Yigitcanlar et
)al., 2008؛
الف) فعالیتهای بخش خدمات دانشبنیان،
ب) خوشههای مبتنی بر تولیدات با فناوری باال،
ج) خوشههای صنایع خالق بر پایه تولید دانش فرهنگی.
انباشت اطالعات ،دانش و جریان ایدههایی که در
یک ناحیه جغرافیایی رخ میدهد به تمرکز صنایع و
فعالیتهای تحقیق و توسعه مانند دانشگاهها وابسته است.
ویژگی برجسته خوشههای دانشبنیان ،توانایی آنها برای
خلق فضایی مناسب برای یادگیری جمعی و ارتقاء اشتراک
گذاری دانش میباشد (.)Yigitcanlar & Sarimin, 2011
خوشههای دانشبنیان مجموع سازمانهایی تولید
محور هستند که دانش به عنوان ورودی و خروجی در
تولیدات آنها است .این خوشهها ظرفیت سازمانی برای
پیش بردن نوآوریها و خلق صنایع جدید را دارند .آنها
مرکز مکانهایی با چشم اندازی دانشبنیان مانند تولید
و انتشار دانش هستند .دانشگاهها و دانشکدهها ،نهادهای
تحقیقوتوسعه ،سازمانهای پژوهشی،مراکز تحقیقاتی
دولت و شرکتهای متمرکز بر دانش ،نمونههایی از
سازمانها در خوشههای دانشبنیان هستند (Evers et
.)al.,2010,P.1با توجه به اهمیت توسعهشهری دانشبنیان،
توسعه حوزه دانشبنیان ،13به عنوان عامل پیوند فضایی در
توسعهشهری دانشبنیان ،استراتژی مهمی برای رسیدن
به شهر دانشبنیان محسوب میشود .حوزه دانشبنیان
به عنوان موتور توسعه شهری دانش بنیان برای شهرهایی
که تولید دانش را به عنوان هدف اصلی استراتژی توسعه
خود قرار داده اند ،بوده و به عنوان یک مکان و بخشی از
شهر با ویژگی خاص تلقی میشود که آن ویژگی واحد
را دانش به آن میدهد .این حوزه ها شامل خوشههای
تحقیق و توسعه ،تولیدات با فناوری باال و بخشهای
تجاری که با کاربریهای مختلط (مسکونی ،تجاری،
آموزشی و تفریحی) مرتبط شدهاند ،است (Yigitcanlar
.)et al., 2008

 -2-3نیروهای دانشبنیان

شهرهای دانشبنیان از طریق تولید دانش و به وسیله
نیروهای دانشبنیان پیش برده میشوند (Yigitcanlar,
 .)2011در توسعه شهری دانشبنیان ،نیروهای دانش
بنیان مهمترین بازیگران تولید دانش محسوب میشود.
ییگیتکانالر و همکارانش در سال  2007افرادی را که از
سلطه ماشین رها شده و با هیچ کارگر صنعتی در ارتباط

نباشند را نیروی دانش بنیان می دانند .او نیروهای دانش
بنیان را با سه رده برتر کدهای شغلی آماری استاندارد
شامل؛ مدیران ،حرفهایها و نیروهای فنی یا افرادی با
تحصیالت و ردههای باالی آموزشی تعریف میکن د (�Yig
 .)itcanlar & Sarimin,2011کاریلو در سال  2004این
نیروها را دارای تحصیالت برتر (رسمی یا غیررسمی)،
منتقد و آگاه ،آماده برای مشارکت در زندگی مدنی،
فعال در سیاست ،خواستار کیفیت زندگی و کمتر متکی
به مصرف ،معرفی کرده بود (.)Laszlo & Laszlo, 2007
تئوری سرمایه انسانی ریچارد فلوریدا مردم را نیرو محرکه
رشد اقتصادی منطقهای میداند و از نظر او رشد اقتصادی
جایی اتفاق میافتد که افراد با تحصیالت باال حضور دارند.
او طبقه خالق را به عنوان محرک اصلی در توسعه اقتصادی
دانسته و آنها را به عنوان افرادی که ترکیب جدید پر
معنی خلق میکنند ،معرفی کرده است .او این افراد را
در دو گروه؛ هسته فوقخالق و حرفهایهای خالق تعریف
میکند ( .)Florida, 2003جنبههای متعددی برای جذب
و نگهداری نیروهای دانشبنیان به یک حوزه شهری ،به
منظور ایجاد شهر دانشبنیان وجود دارد که ییگیتکانالر
و همکارانش این جنبهها را در چهار معیار ضروری شامل
کیفیت زندگی ،تنوع شهری ،عدالت اجتماعی ،و کیفیت
مکان دستهبندی کردهاند و الزامات مربوط به آنها را با
کیفیت باالی دانشگاهها مرتبط دانستهاند (& Yigitcanlar
.)Sarimin, 2011

کیفیت زندگی :با این که دانش به عنوان یک منبع
اصلی برای شهرها شناخته شده است ،اما برای تحلیل
عملکرد یک شهر باید سایر فاکتورها نیز در نظر گرفته
شوند .چرا که دانش به تنهایی رسیدن به هدف نهایی را
تضمین نمیکند .هدف شهرها فراهم آوردن کیفیت باالی
زندگی برای شهروندان است .کیفیت باالی زندگی متاثر
از عواملی مانند تنوع کیفیت محیطی ،امنیت ،کیفیت و
دسترسی به خدمات و حکمروایی خوب میباش د (�Yigit
 .)canlar & Lonnqvist, 2013فلوریدا در سال  2002در
تئوری طبقه خالق به اهمیت کیفیت زندگی در منطقه
دانش اشاره داشته است ( .)Florida, 2003ون دن برگ
نیز سال  2004کیفیت زندگی را برای انتخاب مکان
در تصمیم نیروها و شرکت های دانشبنیان تاثیرگذار
میداند .کیفیت زندگی یا قابلیت زندگی در یک منطقه
فاکتورهایی نظیر؛ تسهیالت اجتماعی و آموزشی ،اقلیم،
کیفیت محیط زیست ،مسکن ارزان قیمت ،دسترسی به
وسایل حملونقل ،و ...را در برمیگیرد .همچنین امکانات
تفریحی و فرهنگی نیز در رشد نیروهای فکری موثر است
(.)Yigitcanlar et al., 2007
تنوعشهری :تنوع شهری با داشتن فضایی جهت
پذیرفتن قوتها و فراهم آوردن امکان تبادل دانش به
عنوان پراهمیتترین بُعد در جذب و نگهداری نیروهای
دانشبنیان معرفی میشود .به عقیده ریچارد فلوریدا

توسعه شهری دانشبنیان در حوزه مرکزی شهر تهران
شماره صفحه مقاله224-239 :

نیروهای دانشبنیان به دنبال تنوع در شهر یا در محل
کار خود هستند و همچنین میخواهند اطمینان حاصل
نمایند که در آن جمع پذیرفته میشوند (.)Florida, 2003
تنوع اجتماعی موجب انتقال دانش ضمنی در میان مردم
به عنوان حامالن اصلی دانش و داراییهای اصلی جامعه
دانشبنیان به شمار میآید .چرا که تنوع و گوناگونی
ساکنان و کنشگران اقتصادی ،از طریق تسهیل ارتباطات
متقابل به تولید ایده های جدید می انجامد .اگرچه این
تنوع می تواند ناسازگاری و تضاد اجتماعی بین فرهنگ
غالب و اقلیت های قومیتی نیز ایجاد کند (Yigitcanlar et
 .)al., 2007از طرف دیگر ایدهی تنوع اجتماعی در مباحث
مربوط به شهرهای خالق باعث جذب طبقه خالق شده و
رشد خالقیت را به همراه دارد (ربانی و همکاران.)166،1390،
برابری اجتماعی :برابری اجتماعی به عنوان بُعد کلیدی
در رشد پایدار اقتصاد شهری مطرح شده است .سه مولفه
اکولوژی ،اقتصاد و حقوق برابر به عنوان سه محور توسعه
پایدار در برابری اجتماعی موثر بودهاند .رشد اقتصادی
معاصر که به افزایش فاصله طبقات اجتماعی انجامیده
است ،ضرورت اقتصاد دو جانبه نیروهای دانشبنیان و
طبقات کم درآمد که اغلب اقلیتهای قومی را شامل می
شود ،یادآور می شود .چرا که تنش و تضاد اجتماعی،
محرومیت های اجتماعی و بیکاری باعث دلسرد شدن
نیروهای دانشبنیان و شرکتهای سرمایهگذار در یک
حوزه شهری میشود .از این رو توجه به مولفه برابری
اجتماعی برای کاهش فقر و نابرابری ضروری بوده است
( .)Yigitcanlar et al, 2007ییگیتکانالر این مولفه را
به عنوان چشمانداز اجتماعی-فرهنگی توسعهشهری
دانشبنیان معرفی کردهاست (.)Yigitcanlar, 2011
کیفیت مکانی :کیفیت مکانی ،ضرورت اهمیت مکان را از
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دیدگاه فلوریدا مطرح می کند .کیفیت مکانی به گروهی
از مشخصات واحد که معرف یک مکان هستند و آن
را جذاب و قابل زندگی میکنند ،اطالق میشود .این
مشخصات شامل پارکها ،مسیرهای دوچرخه ،داراییهای
فرهنگی مانند موزه و گالریهای هنری ،رستوران ها و
کافههای متنوع ،زندگی شبانه و تنوعجمعیتی میشود.
ابعادی را که فلوریدا برای کیفیت مکانی یک شهر بیان
میکند در پاسخ به سواالت ؛ چه چیزی در شهر است؟ چه
کسی در آن است؟ و چه عملی در آن رخ می دهد؟ ،مطرح
میشود .از دیدگاه فلوریدا کیفیت مکانی و ضرورت توجه
به مکان نه فقط برای جذب نیروهای دانشبنیان بلکه
برای فعال نگهداشتن آنها مهم بودهاست (Yigitcanlar et
 .)al., 2007کالرک 14در سال  2003داراییهای یک مکان
را با دو گروه داراییهای طبیعی و انسان ساخت شناسایی
کردهاست .توسعه محیط شهری نیز به عنوان یکی از
ابعاد اصلی توسعه شهری دانش بنیان به توسعه طبیعی
و مصنوع (انسانساخت) اشاره دارد .هدف توسعه شهری
دانشبنیان در این بعد ،اشتراک نیازهای انسان در عین
محافظت از محیط طبیعی بودهاست که این پیوند نه فقط
برای حال ،بلکه برای نیازهای نسل آینده نیز برقرار است.
بدین صورت ضرورت نیاز به محیط کالبدی برای ایجاد
ارتباط شبکهای و فضایی قوی بین مجموعهها یا حوزه
های دانشبنیان در توسعه شهری دانش بنیان همواره
احساس میگردد .چنین حوزه هایی نقش مهمی را در
شکل گیری فضایی سایر ابعاد توسعه شهری دانش بنیان
دارد (محمودپور و دانشپور .)1394،مطابق با عوامل ذکر
شده فوق و مبتنی بر نظر ییگیتکانالر و همکارانش ،جدول
زیر مولفهها و شاخصهای جذب و نگهداری نیروهای
دانشبنیان به یک حوزه شهری را نمایش میدهد.

جدول  :1معیارها و شاخصهای بررسی نیازهای نیروهای دانشبنیان
شاخصها

معیارها
کیفیت زندگی

تنوع شهری
عدالت اجتماعی
کیفیت مکانی

کاهش فقر و نابرابری
از جمله میزان دسترسی به خدمات رفاهی
تعداد پارکها ،مسیرهای دوچرخه ،داراییهای فرهنگی (موزه و گالریهای هنری) ،تنوع رستورانها و کافهها

 .4بررسی محدوده مورد مطالعه

بزرگ شهر تهران به عنوان پایتخت کشور ،مرکز مهم

اقتصادی و محل پیوند تبادالت ملی و تجارت بین المللی
در بسیاری از حوزههای اقتصادی در سالهای اخیر این
شهر با کاهش سهم در تولید ناخالص ملی مواجه بودهاست

  شماره  .36پاییز 1400

تنوع اجتماعی

معماری و شهرسازی آرمانشهر

تسهیالت اجتماعی و آموزشی
اقلیم
کیفیت محیطزیست
مسکن ارزان قیمت
دسترسی به وسایل حملونقل
امکانات تفریحی و فرهنگی
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(بومسازگان .)1385 ،شهر تهران به عنوان مهمترین شهر
جهانی ایران و درگاه اصلی ارتباطات جهانی و همچنین
مرکز اصلی دربردارنده نیروهای متخصص و محقق توسعه
و اقتصاد دانشبنیان محسوب میشود (همافر و همکاران65،
 .)1396،حدود  25درصد از کل مراکز تحقیقاتی کشور در
تهران مستقر بودهاست و حدود  45درصد از کل محققان
کشور نیز در استان تهران مشغول به کار هستند (مرکز آمار

ایران .)1394 ،بر اساس آمار منتشر شده معاونت فناوری و
اطالعات ،استان تهران با داشتن  879شرکت دانشبنیان
در جایگاه اول فعالیتهای دانشبنیان در ایران قرار دارد
که نقش و پتانسیل باالی تهران به عنوان مرکز اصلی
فعالیتها و اقتصاد دانشبنیان در ایران را نشان میدهد
(همافر و همکاران.)1396، 65،

شکل :2پراکنش تراکمی کارکردهای خدمات برتر در شهر تهران

  شماره  .36پاییز 1400

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

با توجه به شکل ،2مناطق 6 ،7و 3باالترین تعداد
کارکردهای برتر و خدمات نوین را در شهر تهران دارا
میباشند .به طوری که بیش از نیمی از خدمات برتر موجود
در شهر تهران در این مناطق واقع شدهاست (ساعدموچشی
و همکاران .)349،1395،منطقه  6شهرداری تهران به نوعی
قلب عملکردی تهران بوده و به طور تقریبی در مرکزیت
جغرافیایی این شهر واقع شدهاست (شکل  .)3این حوزه
شهری طبق آمار سال  1395جمعیتی بالغ بر 251384
نفر را دارد که  2 .9درصد از جمعیت کل شهر تهران را
به خود اختصاص داده است .منطقه  6شهردار تهران با

دارا بودن مساحتی در حدود  2137 .9هکتار ،بیش از 30
درصد نهادهای موثر حکومتی ،سیستمهای تصمیم سازی،
مدیریت دولتی تهران را در خود جای دادهاست.این حوزه
شهری با دارا بودن  247شرکت دانشبنیان در بین مناطق
 22گانه شهر تهران بیشترین تعداد شرکتهای دانشبنیان
را داراست .و با توجه به تحلیل مکانی شرکتها به روش
میانه و مرکز میانگین توزیع جغرافیایی ،این منطقه مرکز
میانه و میانگین جغرافیایی استقرار شرکتهای دانشبنیان
است (صرافی و همکاران .)195،1395،شکل  4کاربری وضع
موجود را در منطقه  6شهرداری تهران نشان میدهد.

شکل :3نقشه منطقه بندی شهر تهران و نقشه کاربری اراضی منطقه  6شهرداری تهران

توسعه شهری دانشبنیان در حوزه مرکزی شهر تهران
شماره صفحه مقاله224-239 :

 .5روش تحقیق

جامعه آماری  30نفر با نسبت برابر جنسیت استفاده شده
است .معیار انتخاب نیروهای دانشبنیان برای مصاحبه،
تمایل و توانایی مشارکت در پژوهش ،میزان تحصیالت،
وضعیت اشتغال و یا تحصیل در حوزه و خوشههای دانش
بنیان مشخص شده در گام دوم بوده است .این مصاحبه
از طریق طرح  17سوال مرتبط با  4معیار موثر بیان
شده در ادبیات نظری ،انجام شدهاست .به منظور تحلیل
دادههای برگرفته از مصاحبه با نیروهای دانش بنیان در
حوزههای دانش بنیان شناسایی شده در گام دوم از روش
تحلیل محتوا بهره گرفته شد .بدین ترتیب که کلمات
پرتکرار موجود در مصاحبهها از طریق شمارش کلید
واژههای موجود در مصاحبهها استخراج شد و با توجه به
بیشترین تعداد استفاده از این کلمات ،مشکالت و کاستی
و همچنین پتانسیلهای موجود در محدوده برنامهریزی
شناسایی و استخراج شد.

 .6پراکنش کاربریهای دانشبنیان در محدوده
موردمطالعه

هدف از جمعآوری اطالعات در حوزه شناسایی نیروها
و کاربریهای دانشبنیان در سطح منطقه  6شهرداری
آگاهی از تعداد و نحوه پراکنش آنها در محدوده مورد
مطالعه میباشد .این اطالعات در راستای بررسی و سنجش
امکانات موجود در سطح محدوده مورد مطالعه و نیازهای
نیروهای دانشبنیان در حوزههای شناسایی شده میباشد.
تعریف مشخصی برای صنایع یا کاربریهای دانشبنیان
وجود ندارد اما میتوان نوآوری را به عنوان یک منبع
رقابتی برای این کاربریهای دانشبنیان در نظر گرفت
(اکبرزاده و شفیع زاده .)47،1391،با توجه به کاربریهای
موجود در سطح منطقه 6شهرداری تهران ،به دلیل وجود
دانشگاه و دانشکدههای بزرگ و موثر ،بخش آموزشی با
مساحتی در حدود  124هکتار دارای بیشترین میزان
مساحت نسبت به سایر بخشها با فعالیتهای دانشبنیان
میباشد .بخش اداری نیز با مساحتی در حدود  122هکتار
در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن بخش درمانی با
اختصاص حدود  72هکتار از مساحت منطقه  6شهرداری
تهران در رتبه سوم دستهبندی کاربریهای دانشبنیان
قرار دارد (جدول.)2
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این مقاله ،پژوهشی کاربردی است و به لحاظ هدف،
توصیفی میباشد و به توصیف وضعیت منطقه  6شهرداری
تهران به لحاظ برخورداری از آن دسته از ویژگیهایی
که می تواند در انتخاب این حوزه شهری برای نیروهای
دانشبنیان موثر باشد ،میپردازد .به طور کلی میتوان
فرآیند انجام پژوهش را به سه گام تقسیم نمود؛
در گام اول به مرور متون نظری پرداخته شده است و
مفاهیمی چون توسعه شهری دانشبنیان ،حوزهدانشبنیان،
خوشههای دانشبنیان ،نیروهای دانشبنیان و مولفههای
ضروری برای جذب و نگهداری نیروهای دانشبنیان در یک
خوشه دانشبنیان ارائه گردید .روش جمعآوری اطالعات
در این گام از نوع اسنادی بوده و اطالعات مورد نیاز،
ازکتابها ،مقاالت و پژوهشهای مرتبط استخراج شد.
در گام دوم به منظور شناسایی حوزههای دانش بنیان،
تمرکز و نحوهی پراکنش نیروها و فعالیتهای دانشبنیان
در سطح منطقه شش شهرداری تهران با استفاده از ابزار
 GISمشخص گردید .دادههای مورد نیاز در این گام از
اسناد موجود برنامهریزی و سیاستگذاری شهری تهران
جمع آوری گردیده است .همچنین با توجه به موضوع
پژوهش ،اطالعات سال  95مربوط به کاربری های اراضی،
افراد شاغل در سطح منطقه (ساکن و غیر ساکن) از
سازمان آمار بهدست آمده است و مشاغل و فعالیتهای
دانش بنیان از سایر مشاغل و فعالیتها تفکیک شدهاست
و سپس نقشههای پراکنش فعالیت و نیروهای دانشبنیان
تهیه شدهاست .برای تهیه نقشه پراکنش فعالیتهای
دانشبنیان پس از شناسایی کاربریهای دانشبنیان در
محدوده مورد مطالعه نقشه رستری تولید شد .برای تولید
نقشه پراکنش نیروهای دانش بنیان در سطح منطقه شش
شهرداری تهران نیز در ابتدا نقشه رستری محدوده تهیه
شد و سپس از لحاظ درجه اهمیت هریک از مشاغل
دانشبنیان در زمینه ارتقاء دانش ،به آنها امتیازدهی
شدهاست و پس از تحلیل ،نقشه نیروهای دانشبنیان تهیه
شده است .این نقشه حوزههای تجمع و دارای اهمیت
به منظور توسعه دانش را در سطح محدوده مشخص
مینماید و همچنین مناطق با پتانسیل باالتر را جهت
توسعهی آتی محدوده در جهت ارتقاء حوزهی دانش
بنیان را مشخص نموده است.گام سوم به بررسی نیازهای
نیروهای دانشبنیان در حوزه های مشخص شده طبق
مولفهها و شاخصهای بیان شده می پردازد .این گام
به لحاظ شیوه انجام به صورت پیمایشی بوده است .در
این گام مولفههای الزم و ضروری برای جذب و نگهداری
نیروهای دانش بنیان که در بخش اول بیان شده بود در
قالب مصاحبه با نیروهای دانشبنیان در سطح منطقه
 6شهرداری تهران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند.
در این بخش جهت شناسایی نیازها و ملزومات خاص
نیروهای دانش بنیان از روش نمونه گیری هدفمند با
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دبیرستان

دبیرستان البرز ،دبیرستان دکتر هشترودی و غیره

60

هنرستان

هنرستان راه سعادت ،هنرستان فنی رسالت و غیره

9

دانشگاه و
آموزش عالی

دانشگاه تهران ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشگاه آزاد اسالمی و غیره

68

مراکز و
موسسات
پژوهشی

مرکز پژوهشی بیماری های پوستی وجزام ،مرکز ملی تحقیقات ژنتیک،
پژوهشکده مواد و انرژی اس جی اس ،پژوهشکده آمار ایران و غیره

37

مراکز و
موسسات
آموزشی

موسسه آموزش عالی کار ،مرکز آموزش علمی–کاربردی فرهنگ ،آموزشگاه
های کامپیوتری و غیره

102

وزارت خانه

وزارت کار و امور اجتماعی ،وزارت جهاد و سازندگی ،وزارت نیرو و غیره

49

سفارت خانه

سفارت استرالیا ،سفارت بلغارستان و غیره

10

مراکز آموزشی
و پژوهشی

مرکز آمار ایران ،معاونت امور پژوهشی وزارت آموزش و درمان و غیره

16

شرکت
مهندسین
مشاور

مهندسین مشاور اطلس تهران ،مهندسین مشاور نقشه برداری رصد ایران
و غیره

17

شرکت فنی
مهندسی

شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو ،شرکت آب و نیرو و غیره

307

سازمان های
اداری کشور

سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
و غیره

23

شرکت های
تولیدی

شرکت تولیدی صنعتی آبگینه ،شرکت تولید صنعتی نفت پارس و غیره

15

بیمارستان

بیمارستان امام خمینی ،بیمارستان البرز و غیره

25

درمانگاه

درمانگاه و پلی کلینیک فاضل ،درمانگاه و بیمارستان حیوانات کوچک و
غیره

7

آزمایشگاه

آزمایشگاه قارچ شناسی ،آزمایشگاه پاتولوژی و غیره

9

همانطور که در شکل  5نشان داده شده است ،بیشترین
تعداد کاربریهای دانشبنیان در قسمت جنوب و جنوب
شرقی محدوده میباشد و در قسمت غربی نیز تعدد

726936 .38

درمانی

راهنمایی

راهنمایی جهان علوم ،راهنمایی معراج و غیره

51

1225810 .10

اداری

دبستان

دبستان شهید مطهری ،دبستان  15خرداد و غیره

50

1249517 .08

آموزشی

فعالیت

ریزفعالیت

تعداد

مساحت

کاربریها کم ،ولی وسعت آن ها باال میباشد .شکل 6
پراکنش کاربریهای دانشبنیان را در سطح منطقه 6
شهرداری تهران به صورت پهنهای نشان میدهد.

توسعه شهری دانشبنیان در حوزه مرکزی شهر تهران
شماره صفحه مقاله224-239 :
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شکل :5فعالیتهای دانشبنیان

شکل :6پراکنش کاربریهای دانشبنیان

جدول :3فعالیتهای دانشبنیان موجود در منطقه  6شهرداری تهران
نوع فعالیت

تعداد

نوع فعالیت

تعداد

شاغالن گروه متخصصان

21529

شاغالن گروه سالمت انسان

4641

شاغالن گروه قانونگذراران ،مقامات عالی
رتبه و مدیران

9216

شاغالن گروه صنعتگران و کارکنان

3407
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معماری و شهرسازی آرمانشهر

 .7پراکنش نیروهای دانش بنیان در محدوده
موردمطالعه

موجود در اطالعات فعالیتی سازمان آمار تنظیم شده
است ،و فعالیتهای دانش بنیان در منطقه  6شهرداری
تهران را نشان میدهد .بهطور تقریبی  67هزار نیروی
دانش بنیان در سطح منطقه  6شهرداری تهران مشغول
به کار میباشند که گروه متخصصین بیشترین تعداد از
این نیروهای دانشبنیان را به خود اختصاص داده است.
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نوع فعالیت

تعداد

نوع فعالیت

تعداد

شاغالن گروه تکنسینها و دستیاران

7679

شاغالن حوزه ارتباطات و اطالعات

3121

شاغالن در آموزش

6830

شاغالن اداری و خدمات پشتیبانی

1056

شاغالن گروه کارمندان امور اداری

5021

شاغالن در گروه آبرسانی ،مدیریت پسماند ،فاضالب و
فعالیتهای تصفیه

347

شاغالن فعالیتهای حرفههای ،علمی و فنی

شاغالن در سازمانها و هیئتهای برون مرزی
4864
(مرکز آمار ایران)1395 ،

شکل  7نحوه پراکنش نیروهای دانشبنیان در سطح
منطقه  6شهرداری تهران (ساکن یا غیرساکن) را نشان
میدهد .نیرو های دانشبنیان به طور ناموزون در سطح
این حوزه شهری حضور دارند .از آنجا که کاربریهای
دانشبنیان با وسعت باال مانند بیمارستان ،ادارات و
دانشگاه در قسمت غربی محدوده وجود دارد ،بیشترین
نیروهای دانشبنیان دراین محدوده دیده میشود .قسمت
جنوبی منطقه شش شهرداری تهران نیز به دلیل وجود

60

دانشگاههای حائز اهمیت و فعالیتهای وابسته به آن از
مهمترین قسمتهایی میباشد که نیروهای دانشبنیان
را در خود جای دادهاست .قسمت شرق و جنوب شرقی
نیز بیشترین پتانسیل جذب نیروهای دانشبنیان را به
دلیل وجود شرکتهای دانش بنیان دارا میباشد .هرچه
از قسمتهای جنوبی به مرکز و شمال محدوده حرکت
مینماییم از مقدار حضور نیروهای دانشبنیان کاسته
میشود.

شکل :7پراکنش نیروهای دانشبنیان در سطح منطقه  6شهرداری تهران
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 .8بررسی مولفههای موثر در جذب و نگهداری
نیروهای دانشبنیان

خواستهها و گرایشات نیروهای دانشبنیان در شکل دادن
به مناطق دانشبنیان موفق و دستیابی به شهر دانشبنیان
موثر است .الزمهی یک حوزه دانشبنیان در ابتدا وجود
زیر ساختها و کاربریهای دانشبنیان میباشد و پس از
آن الزم است با استفاده از پتانسیلهای موجود و تقویت
آن به سمت بهبود و جذب نیروهای دانشبنیان بیشتر،
حرکت کند .با توجه به هدف اصلی پژوهش وجود معیارها

و مولفههایی برای جذب و نگهداری نیروهای دانشبنیان
ضروری است .در مرور متون نظری ،به چهار معیار
پراهمیت کیفیت زندگی ،تنوع شهری ،برابری اجتماعی
و کیفیت مکانی در این زمینه اشاره شد .در این بخش
با بررسی و تحلیل این مولفهها در خوشههای دانشبنیان
مشخص شده در سطح منطقه  6شهرداری تهران ،پتانسیل
این حوزه شهری برای تبدیل شدن به حوزه دانشبنیان
و جذب هرچه بیشتر نیروهای دانشبنیان ارزیابی شده
است در ادامه با  30نفر از نیروهای دانشبنیان که با توجه

توسعه شهری دانشبنیان در حوزه مرکزی شهر تهران
شماره صفحه مقاله224-239 :

به نوع فعالیت و تحصیالتشان جزء نیروهای دانشبنیان
محسوب میشدند ،مصاحبه به عمل آمده و کمبودها و
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امکانات این منطقه در قالب چهار معیار تنوع اجتماعی،
کیفیت مکانی و زندگی و عدالت اجتماعی سنجیده شده
است.

شکل :8پراکنش نیروهای دانشبنیان در کاربریهای موجود در منطقه شش شهرداری تهران

کیفیت زندگی :شکل  8نحوه تجمع نیروهای دانش بنیان
در کاربریهای موجود در سطح منطقه شش شهرداری
تهران و میزان دسترسی آنها به انواع کاربریها را
نشان می دهد .معیارهای موثر بر کیفیت زندگی شامل
عوامل مختلفی از جمله دسترسی به خدمات آموزشی،
تجاری ،پارک و فضایسبز ،درمانی و دسترسی به خدمات
اینترنتی میباشد .مصاحبه شوندگان در این خوشهها از
عدم دسترسی مناسب به خدمات اینترنتی ،نامناسب بودن

وضعیت دسترسی به حمل و نقل عمومی ،وجود دست
فروشها و مراکز تجاری ،کمبود پارک و فضاهای تفریحی
و در پایان ازدحام باالی جمعیت روزانه بیشترین نارضایتی
را داشتند .در حالی که از وجود مراکز درمانی ،خدماتی،
آموزشی ،تجاری و فرهنگی رضایت داشتند .جدول  4و
 5به ترتیب میزان امکانات و کمبودهای موجود در این
خوشهها را از نظر افراد مصاحبه شونده نشان میدهد.

امکانات

6

20 .00

حملونقل عمومی

7

مراکز درمانی

5

شبکه دسترسی
مراکز خدماتی

4

مراکز آموزشی

3

رعایت بهداشت منطقه1

1

جمع

30

مراکز تجاری

خدمات فرهنگی

3
1

23 .33
16 .67
13 .33
10 .00
10 .00
3 .33
3 .33
100
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جدول  :4درصد فراواني امکانات
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جدول  :5درصد فراواني ضعفها و کمبودها
ضعف ها

فراوانی

درصد

4

13 .33

دسترسی به خدمات اینترنتی

7

خدمات حملونقل

9

مراکز تجاری

پارک و فضای سبز

3

ازدحام جمعیت در روز

2

دست فروشی

23 .33
30 .00
10 .00

4

امکانات تفریحی و ورزشی

13 .33
6 .67

1

جمع

3 .33

30

تنوع شهری :تنوعشهری ناشی از تنوع اجتماعی و
کاربریهای موجود در یک محدوده میباشد .در محدوده
مورد مطالعه برای سنجش تنوع اجتماعی (شهری) حضور
افراد غیربومی و نیز تنوع زبانی مصاحبه شوندگان مورد
سنجش قرار گرفته است و سعی بر این بوده که افراد
مصاحبه شونده از قومیتهای مختلفی باشند (جدول.)6
در مصاحبه با نیروهای دانشبنیان ،آنها اظهار داشتند که
تنوع قومیتی در این خوشهها مناسب است و این خوشهها
پذیرای انواع فرهنگها بودهاند .از این رو میتوان با تقویت
و جذب طبقات خالق ،تنوع شهری ناشی از تنوع فرهنگی
و قومیتی را بیش از پیش افزایش داد .از طرفی با بررسی
نقشه کاربریزمین منطقه شش شهرداری تهران ،مالحظه

100

میشود بیشتر سطح محدوده در قسمت شرقی به کاربری
مسکونی اختصاص داشته است اما با توجه به کاهش
رضایت ساکنان به زندگی در این منطقه با کاهش جمعیت
در آن مواجه هستیم .روند کاهشی جمعیت ساکن در
شرق محدوده نشانگر کاهش مطلوبیت روز افزون از لحاظ
سکونتی ،به دلیل گسترش فعالیتهای اداری ،خدماتی ،و
تجاری بودهاست .این مسئله باعث شده تا جمعیت موقت
افزایش یابد و ادامه این روند باعث از بین رفتن بافت
سکونتی موجود می شود و تنوع کاربریها نیز کمتر شود.
از این رو توجه تنوع کاربری موجود و حفظ آن ضروری
است.

جدول :6درصد فراواني تنوع قومیت
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برابری اجتماعی :جمعیت پذیری باالی شهر تهران در
سالهای اخیر به گسترش باالی فضاییکالبدی منجر
شدهاست ولی الزم به ذکر است ارائه تسهیالت و خدمات
شهری نیز به تبع مشکالتی پدید آوردهاست و باعث از هم
پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شدهاست .منطقه 6
شهرداری تهران بین مناطق 22گانه این شهر با استقرار
انبوهی از مراکز و فعالیتهای خدماتی ،بیشترین سطح
برخورداری از خدمات را دارا میباشد؛ اما زمانی که این
مقیاس در سطح محالت صورت می گیرد نوعی شکاف
در توزیع سرانهی خدمات این محالت مشاهده میشود و
به دلیل آشفتگی در توزیع کاربریهای خدماتی ،محیط

نابرابری را برای شهروندان به وجود آوردهاست .این مسئله
به ایجاد نابرابری فضایی و نابهسامانی در شیوه اسکان
و استقرار جمعیت ،فعالیت و توزیع ناعادالنه خدمات
انجامیدهاست .همچنین رشد سریع کالبدی و جمعیتی
شهر ،مدیریت شهری نامناسب و سایر عوامل موجود در
سطح منطقه  6شهرداری تهران ،منجر به پایین آمدن
برابری اجتماعی در سطح محدوده مورد مطالعه شده است.
از آنجا که تجمع خوشههای دانشبنیان در قسمت غرب
و جنوب شرقی محدوده مورد مطالعه بیشتر است نوعی
نابرابری مشاهده میشود .با توجه به نقشه سازمان فضایی
موجود و حضور نیروهای دانشبنیان (شکل )9در قسمت

توسعه شهری دانشبنیان در حوزه مرکزی شهر تهران
شماره صفحه مقاله224-239 :

غرب منطقه شش شهرداری تهران به دلیل تمرکز بیشتر
کاربریهای آموزشی ،تجمع خوشههای دانش بنیان بیشتر
بوده است و در قسمت جنوب شرقی محدوده نیز دسترسی
بهتر به حمل و نقل عمومی نسبت به سایر قسمت های
محدوده  ،تجمعی دیگر از خوشههای دانش بنیان را در
این حوزه شهری پدید آوردهاست .و نیروهای دانش بنیانی
که در نقاط غربی این حوزه منطقه مشغول به فعالیت
هستند از عدم دسترسی مناسب به شبکه حملو نقل
عمومی(مترو) نارضایتی داشتند .بنابراین برابری اجتماعی
از لحاظ نحوه پراکنش کاربریها و تسهیالت به صورت
متوازن با در نظر گرفتن نیازهای نیروهای دانشبنیان
مناسب نبوده است.
کیفیت مکانی :با توجه به ادبیات نظری موضوع کیفیت
مکانی به ویژگی های جاذب برای نیروهای دانشبنیان
در یک مکان اطالق میشد .خوشههای دانشبنیان در
منطقه  6شهرداری تهران به لحاظ برخورداری از خدمات
آموزش عالی و فرهنگی در وضعیت بسیارخوبی قرار دارند.
حضور باالی نیروهای دانشبنیان در این خوشهها گواه
این وضعیت است .در مصاحبههای انجام شده با نیروهای
دانشبنیان ،آنها وجود مکانهایی برای تعامالت بیشتر
نیروهای دانشبنیان ،از قبیل رستوران و کافه را مطلوب
ارزیابی کردهاند ،این در حالی است که به کمبود فضای
سبز ،امکانات تفریحی و ورزشی مناسب در این حوزهها
اشاره داشتهاند .به طور کلی کیفیت مکانی موجود این
حوزهها با وضعیت مطلوب نیروهای دانشبنیان فاصله
دارد.

 .9بحث و جمعبندی
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نظریه رشد نوین ،تجمع سرمایه انسانی را به عنوان نیروهای
دانشبنیان برای رشد پایدارو توسعه اقتصادی یک شهر را
ضروری میداند .بنابراین مدیران شهری به طور فزایندهای
به جذب و حفظ نیروهای دانشبنیان در شهرها متمرکز
شده اند .یکی از موثرترین راهها برای جذب نیروهای
دانشبنیان توجه به نیازهای اجتماعیمحیطی آنها بوده
است .به طور کلی ،شهرهای دانشبنیان و شهرهایی که
در پی تبدیل شدن به شهرهای دانشبنیان هستند زمانی
موفق میشوندکه توانایی پرداختن به نیازهای نیروهای
دانشبنیان را داشته باشند .بررسی وضعیت منطقه 6
شهرداری تهران حاکی از آن بوده است؛ که این منطقه
باید از منابع خود بهره گیرد تا به طور کامل و در انجام
اقدامات الزم در توسعه دانش بنیان فعال باشد و آنچه
مورد نیاز است ،ایجاد محیط مساعدتر برای جذب و
حفظ نیروهای دانش بیشتر به این منطقه است .چرا که
نیروهای دانشبنیان سرمایههای اصلی برای ساخت و ارتقا
ویژگیهای شهر دانشبنیان در شهرها هستند .بدین ترتیب
منطقه شش شهرداری تهران میتواند با تمرکز بر منابع
موجود خود همانند دانشگاهها و سرمایههای انسانی ،با

ترکیب نهادهای تحقیق و توسعه ،دانشگاهها و تجارتهای
دانشبنیان ،این منطقه را به سمت تبدیل شدن به یک
منطقه دانشبنیان سوق دهد .همچنین سرمایهگذاری
بلند مدت در آموزش و نوآوری ،توجه به بخش فرهنگی
به عنوان موتور تغییر به سوی شهر دانشبنیان ،تسریع
آموزش و توسعه سرمایه انسانی ،سرمایهگذاری مالی
نهادهای دولتی به منظور اعتمادسازی و ایجاد مشارکت
و همبستگی اجتماعی و ایجاد حس تعلق به شهر به
عنوان فرآیند تحقق هدف ،در این منطقه گامی در جهت
ملزم ساختن شهر برای ایجاد توسعه ،زندگی شهری و
فرهنگی میباشد که قادر است نیروهای دانشبنیان را
جذب و نگهداری کند .توسعه فرهنگی عالوه بر بهبود
محیط فیزیکی به همبستگی اجتماعی و حس تعلق
شهر کمک میکند .درراستای توجه به نیازهای محیطی
نیروهای دانشبنیان با توجه به ظرفیتهای موجود شهر
توجه به زیرساختهای فیزیکی و سرمایهگذاری بلند مدت
در زیرساختهای دانشبنیان این منطقه ،احداث فضاها و
توسعه فعالیتهای دانشبنیان در ساختار فضایی شهر و
ارتقاء کیفیت محیطی جهت جذب نیروهای دانشبنیان به
عنوان سازو کار تحقق هدف پژوهش مطرح است.
از آنجا که نیروهای دانشبنیان مهمترین عامالن تولید
دانش و منابع اصلی در خوشههای دانشبنیان هستند
لذا توجه به نیازهایشان ،حضور بیشتر آنها را در
محدودههای دانش بنیان سبب میشود و این امر توسعه
شهری دانش بنیان را به دنبال خواهد داشت .با توجه به
نقشه پراکنش کاربریها و نیروهای دانشبنیان در سطح
منطقه  6شهرداری تهران (شکل  7و  ،)8تجمع کاربریها
و نیروهای دانش بنیان در قسمت جنوب منطقه نسبت
به سایر قسمتهای موجود در منطقه  6بیشتر بودهاست.
تحلیل نقشهها و مصاحبههای انجام شده با نیروهای
دانشبنیان در سطح محدوده مورد مطالعه حاکی از آن
است که ،بیشترین نارضایتی نیروهای دانشبنیان ،نبود
دسترسی مناسب به حمل و نقل عمومی در قسمتهای
غربی و شمالی محدوده مورد مطالعه میباشد .در نقشه
 9نیز مالحظه میشود که علیرغم اینکه این حوزهها
سهم قابل توجهی از تجمع کاربریهای دانش بنیان را
به خود اختصاص دادهاند ،اما از دسترسی به حمل ونقل
عمومی (مترو) برخوردار نیستند .با این حال در قسمت
شرق و جنوب محدوده وضعیت دسترسی به حملونقل
عمومی بهتر بوده و رضایتمندی نیروهای دانشبنیان در
این نواحی بیشتر بودهاست .با بررسی وضعیت مولفههای
موثر بر عملکرد نیروهای دانشبنیان در سطح منطقه 6
میتوان اظهار داشت که:
 )1پذیرش فرهنگهای مختلف ،حضور اقلیتها و تنوع
اقوام ساکن و به طور کلی ویژگیهایی که حاکی از
تحمل افکار و عقاید متفاوت در یک مکان میباشد ،در
سطح منطقه  6شهرداری تهران که باعث تجمع نیروهای
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دانشبنیان و خوشهای شدن آنها میشود ،مناسب
بودهاست .از این رو تنوع اجتماعی و تنوع شهری در این
حوزه مطلوب است.
 )2این حوزه شهری به لحاظ برخوداری از خدمات آموزش
عالی و فرهنگی در وضعیت خوبی قرار دارد .وجود باالترین
تعداد دانشجویان در منطقه  6شهرداری تهران به عنوان
محدوده مورد مطالعه گواه این وضعیت است .سایر خدمات
درمانی ،آموزشی و فرهنگی نیز مطلوب ارزیابی شده است.
اما به لحاظ امکانات تفریحی این خوشههای دانشبنیان
وضعیت مطلوبی نداشته و به لحاظ زیرساختهای ارتباطی
و فناوری اطالعات این نیروها وضعیت موجود را پایین تر
از انتظارات خود دانستهاند .این عوامل سبب شده شرایط
فعلی کیفیت زندگی و مکانی در خوشههای دانش بنیان
با شرایط مطلوب مورد نظر نیروهای دانشبنیان فاصله
داشته باشد.
 )3در بحث برابری اجتماعی عدم پراکنش موزون
کاربریهای دانشبنیان در برخی نقاط این حوزه و عدم
توجه به دسترسی مناسب به حملونقل عمومی در این
حوزهها نارضایتی نیروهای دانشبنیان را سبب شدهاست.
همچنین به دلیل آشفتگی در توزیع کاربریهای خدماتی،
محیط نابرابری را برای شهروندان به وجود آوردهاست.
این مسئله به ایجاد نابرابری فضایی و نابسامانی در شیوه
اسکان و استقرار جمعیت ،فعالیت و توزیع ناعادالنه
خدمات انجامیدهاست.

 .10پیشنهادات

با توجه به نتایج ذکر شده بهتر است مدیران شهری،
وضعیت موجود را با هدف حفظ و پرورش نیروهای
دانشبنیان بهبود بخشند تا باعث ارتقاء عملکرد اجتماعی
و محیطی آنها شوند .الزم به ذکر است در زمینه حمل و
نقل عمومی اگرچه شهرداری تهران در طرحهای پیشنهادی
خود با گسترش مترو و احداث هرچه بیشترسامانههای
تندرو ،حمل و نقل عمومی را بهبود بخشیده است اما با
لونقل و
توجه به اینکه نیروهای دانشبنیان امکانات حم 
دسترسی یکپارچه در سطح منطقه را خواستار هستند
لذا پیشنهاد میشود این مورد به ضرورتهای دیگر جهت
ارتقاء سیستم حملونقل عمومی اضاف ه شود .در صورت
توجه به معیارهای کیفیت زندگی ،تنوع شهری ،عدالت
اجتماعی و کیفیت مکانی به عنوان معیارهای ضروری
حفظ و نگهداری نیروهای دانش بنیان و تالش برای ارتقاء
آنها ،دستیابی به توسعه شهری دانشبنیان در این منطقه
امکانپذیر خواهد بود که زمینه استفاده از فرصتهای
توسعهی دانشبنیان در شهر تهران را پدید میآورد .در
نهایت با عزم و باور به تبدیل منطقه  6شهرداری تهران
به عنوان یک حوزه شهری دانش بنیان در شهر تهران و
سپس اشاعهی آن به کل شهر تهران میتوان به چشمانداز
این شهر تحقق بخشید.
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)1. Knowledge-based development (KBD
2. Knowledge economy
3. Information and Communication Technology
)(ICT
)4. Knowledge-based urban development (KBUD
5. Knowledge clusters
6. Knowledge workers
7. Van Winden and Berg
8. Carillo
9. Ergazakis
10.Yigitcanlar
11. Explicit knowledge
12. Tacit knowledge
13. Local knowledge
14. Knowledge precinct
15. Clark
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