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Highlights

— The expression knowledge city has been considered as an umbrella term for other phrases such as place of knowledge, 
city of learning, and smart city.

— Knowledge-based spaces have shifted from a focus on the limited concept of science and technology to an emphasis 
on the broader social concept of knowledge.

— The current model for planning knowledge-based spaces involves capacity-building for long-term learning and political 
and cultural influence.

— Knowledge-based spaces range from technology-oriented to knowledge-oriented and from non-spatial to spatial.

Extended abstract
Introduction 
Different types of concept have been formed gradually under the title of knowledge-based spaces with different goals 
and functions due to the need to use effective, open, participatory innovative solutions and employ ICT capabilities to 
create sustainable life in cities and respond to the wills and needs of citizens. An understanding of the dimensions and 
characteristics and a capability of differentiating these concepts will help policymakers and city managers to choose 
strategies and policies and invest in these areas. This is realized through prevention of mental confusion, emergence of 
internal contradictions, and incoherent eclecticism of the concepts. On the other hand, the sustainable development of 
cities has been challenged by global trends such as the increasing urbanization, transformation of cities into places of 
mass-energy consumption, and production of various environmental pollutants. However, there has been an increase in 
the need to use effective, open, participatory innovative solutions to create sustainable life in cities and the concern for 
knowledge-based spaces as a result of the efforts made by cities to attract skilled, entrepreneurial, creative people.

2.Theoretical Framework 
The existence of different concepts concerning knowledge-based spaces, such as digital city, information city, smart city, 
wired city, learning city, and knowledge city has led to confusion in attempts to distinguish their meanings. This conceptual 
confusion is due to the lack of understanding of the dimensions, characteristics, and instances of these concepts, and is a 
major obstacle against the efforts to persuade policy-makers and city managers to invest in these areas. This ambiguity 
causes planning strategies and policies to be inconsistent with the institutional environment and governance system or 
strategies and policies to be fraught with internal contradictions and incoherent eclecticism. In the attempts to address 
this issue, typology and comparative studies based on specific criteria and components contribute greatly to a better 
understanding of different types of knowledge-based space. So far, various types of knowledge-based space have been 
proposed (Castells & Hall, 1994; Dodge et al., 1998; Shiud, 2001; Nam & Pardo, 2011; Nikina et al., 2016; Carvalho et 
al.; Wenden, 2017; and Lara et al., 2016). Moreover, some researchers have compared two or more knowledge spaces 
(either directly or implicitly) (Strategy, 2012; Jojaru & Peso, 2013; Yigitjanlar & Lee, 2014; Koch, 2017; Chang et 
al., 2018; and Yigitjanlar & Inkinen, 2019). However, no integrated comparative study has been performed so far for 
all concepts of knowledge-based spaces to provide a clear, comprehensive image and a deep, coherent understanding 
of these spaces. Therefore, the present study seeks to develop a coherent framework to provide a new typology for a 
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better understanding of the types of knowledge-based space. Thus, the aspects and features of distinguishing concepts, 
trends, and paradigm shifts in knowledge-based spaces become apparent through identification and classification of the 
main sources pertaining to each space and examination of the definitions and the process of formation and conceptual 
evolution of each concept and feature and the dimensions and instances thereof.

Methodology 
The present meta-combined systematic qualitative review is conducted to pursue a descriptive-exploratory purpose. In 
addition to creating a new theory, meta-composition can be used to develop conceptual models or expand understanding 
of existing knowledge, especially to discover similarities and differences concerning concepts and ideas about 
a phenomenon. It can involve seven steps, including examination of research questions, systematic review of texts, 
exploration and selection of appropriate texts, extraction of textual information, analysis and composition of qualitative 
findings, and quality control and presentation. In the present study, the seven stages proposed by Sandlowski and Barroso 
(2007) are considered.

Results and Discussion  
This study comparatively examines the concepts of knowledge-based spaces based on the six components of development 
discourse, type of knowledge required for development, location, key stakeholders, management model, and historical 
period. Moreover, the typology of knowledge-based spaces is based on the two components of spatiality and type of 
knowledge required for development. Accordingly, four types of knowledge space are identified: 1- technology-based 
non-spatial, 2- technology-based spatial, 3- knowledge-based non-spatial, and 4- knowledge-based spatial. The research 
findings demonstrate that concepts such as smart city and knowledge city (due to semantic inclusion) have largely 
replaced concepts such as digital city and virtual city, and are currently used more widely in policy-making and planning 
knowledge-based spaces.

Conclusion 
The expression knowledge city has been considered as an umbrella term for other phrases such as knowledge place, 
learning city, and smart city. Moreover, the findings of the present comparative study of knowledge-based spaces based on 
the above seven components indicate that that knowledge-based spaces have gone through paradigm changes over time, 
such as the transition from a focus on the limited concept of science and technology to an emphasis on the broader social 
concept of knowledge, the transition from the discourse of economic development to sustainable, integrated development 
in various economic, social, environmental, and institutional dimensions, the transition from citizens’ passive role to 
their active participation in the creation, development, and management of knowledge-based spaces, the transition from 
government and centralized management of a limited number of stakeholders with specific guidelines and frameworks to 
government of networks based on the interaction of a wide range of stakeholders, the transition from a hardware, capital-
based perspective involving tangible infrastructure networks to a software perspective based on intangible intellectual 
capital and knowledge innovation systems, and the transition from management and planning models aimed at increasing 
livability standards and complexity management to citizen engagement grounding and capacity-building for long-term 
learning and political and cultural influence. These trends and paradigm shifts represent a kind of conceptual convergence 
among the features and components of knowledge-based spaces. In addition, the results demonstrate that the typology of 
knowledge-based spaces is based on the two components of location and type of knowledge required for development, 
given the significant roles of these components in the differentiation of various knowledge spaces,–calling for a deeper, 
more expressive understanding of these spaces.
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نکات برجسته
مفهوم شهر دانش به عنوان چتری برای سایر مفاهیم همچون مکان دانش، شهر یادگیری و شهر هوشمند تلقی شده است.  -

کید بر مفهوم وسیع تر اجتماعی دانش رسیده اند.  فضاهای دانش بنیان از تمرکز بر مفهوم محدود علم و فناوری به تأ  -
کنونی برنامه ریزی فضاهای دانش بنیان ظرفیت سازی برای یادگیری بلند مدت و تأثیرگذاری سیاسی و فرهنگی است. الگوی   -

فضاهای دانش بنیان در محدوده ای از پیوستار مبتنی بر فناوری تا مبتنی بر دانش و نیز غیرمکان مند تا مکان مند قرار می گیرند.  -
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چکیده
امروزه با توجه به ضرورت استفاده از راه حل های نوآورانه مؤثر، باز و مشارکتی و بهره برداری از قابلیت های ICT برای ایجاد زندگی 
گرفته  گون شکل  گونا کارکردهای  پایدار در شهرها، به تدریج انواع مختلفی از مفاهیم با عنوان فضاهای دانش بنیان با اهداف و 
گذاران شهری در انتخاب راهبردها و سیاست ها و  کمک به سیاست  است. درک ابعاد، ویژگی ها و تمایز این مفاهیم، موجب 
سرمایه گذاری در این حوزه ها از طریق جلوگیری از اغتشاش ذهنی و بروز تناقض های درونی و التقاط های نامنسجم این مفاهیم 
کنون گونه بندی های مختلفی از فضاهای دانش بنیان ارائه شده ولی بررسی تطبیقی یکپارچه ای برای تمامی مفاهیم  می شود. تا
که تصویری روشن و جامع و درکی عمیق و منسجم از این فضاها را ارائه نماید، انجام نشده است. در این  فضاهای دانش بنیان 
کتشافی، به بررسی تطبیقی  کیفی و با هدفی توصیفی_ا راستا، پژوهش حاضر با رویکرد فراترکیب و در چارچوب مرور نظام مند 
کنشگران  گفتمان توسعه، نوع دانش مورد نیاز برای توسعه، مکان مندی،  مفاهیم فضاهای دانش بنیان بر اساس شش مؤلفه  
گونه شناسی فضاهای دانش بنیان، برای به دست دادن درکی  اصلی، الگوی مدیریت و دوره تاریخی پرداخته است. همچنین 
بهتر، بر اساس دو مؤلفه مکان مندی و نوع دانش مورد نیاز برای توسعه صورت گرفته است که چهار گونه فضای دانش 1- مبتنی 
بر فناوری_غیرمکان مند، 2- مبتنی بر فناوری_مکان مند، 3- مبتنی بر دانش_غیرمکان مند و 4- مبتنی بر دانش_مکان مند 
کنون مفاهیمی چون شهر هوشمند و شهر دانش )به دلیل شمول  که ا قابل شناسایی است. یافته های پژوهش نشان می دهد 
معنایی( تا حدود زیادی جایگزین مفاهیمی مانند شهر دیجیتال و شهر مجازی شده اند. مفهوم شهر دانش نیز به عنوان چتری 

برای سایر مفاهیم همچون مکان دانش، شهر یادگیری و شهر هوشمند تلقی شده است. 
گذار از مفهوم فناورانه دانش به مفهوم وسیع تر  گذشت زمان با تغییرات پارادایمی مواجه بوده است.  فضاهای دانش بنیان با 
دانش، مشارکت فعاالنه شهروندان در ایجاد، توسعه و مدیریت فضاهای دانش بنیان، حکمروایی شبکه ای مبتنی بر تعامل 
کید بر سرمایه های فکری غیرملموس و ظرفیت سازی تعامل شهروندان برای یادگیری بلندمدت  کنشگران، تأ طیف وسیعی از 

است. 

گونه شناسی، فضاهای دانش بنیان، توسعه شهری دانش بنیان، شهر دانش، فراترکیب. گان کلیدی:  واژ
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دهقانی و دیگران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه. 1
به  تبدیل شهرها  فزاینده،  روندهای جهانی مانند شهرنشینی  امــروزه 
توسعه  آالینده های محیطی،  انــواع  تولید  و  انبوه  انــرژی  مکان مصرف 
کرده است. در حالی که، با تالش شهرها  پایدار شهرها را با چالش  مواجه 
برای جذب افراد ماهر، کارآفرین و خالق، ضرورت استفاده از راه حل های 
نوآورانه مؤثر، باز و مشارکتی برای ایجاد زندگی پایدار در شهرها و توجه 
البته وجود مفاهیم  یافته است.  افزایش  بنیان1«  به »فضاهای دانش 
اطالعاتی،  شهر  دیجیتال،  شهر  مانند  بنیان  دانش  فضاهای  مختلف 
موجب  غیره  و  دانش  شهر  یادگیری،  شهر  سیمی،  شهر  باهوش،  شهر 
 .)Schaffers et al., 2012: 3( سردرگمی در تمایز معانی آنها شده است
این اغتشاش مفهومی، ناشی از عدم درک ابعاد، ویژگی ها و مصادیق 
گذاران  کردن سیاست  این مفاهیم است و یکی از موانع اصلی مجاب 
 )Neirotti et و مدیران شهری برای سرمایه گذاری در این حوزه هاست
که راهبردها و سیاست های  )al., 2014: 27. این ابهام موجب می شود 
نباشند  حکمروایی  نظام  و  نهادی  محیط  با  متناسب  ریــزی،  برنامه 
التقاط های  و  تناقض های درونــی  از  راهبردها و سیاست ها، مملو  یا  و 
بررسی  و  گونه شناسی  مسئله،  ایــن  با  مواجهه  در  باشند.  نامنسجم 
به  بسیاری  کمک  مشخص،  مؤلفه های  و  معیارها  بر  مبتنی  تطبیقی 
کنون گونه بندی های  درک بهتر انواع فضاهای دانش بنیان می نماید. تا
 Castells and مختلفی از فضاهای دانش بنیان ارائه شده است )از جمله
 Nam and pardo, ؛Shiode, 2001 ؛Dodge, et al., 1998 ؛Hall, 1994: 14
 Lara et ؛Carvalho and van winden, 2017 ؛Nikita, et al., 2016 2011؛
al., 2016(. همچنین برخی از مطالعات مانند استراتیجی، جوجاروی و 
ُکخ، چانگ و همکاران و ایگیتجانالر و اینکینن،  پسو، ایگیتجانالر و لی، 
دانــش  فضای  چند  یــا  دو  مقایسه  بــه  ضمنی  یــا  مستقیم  صــورت  بــه 
 Stratigea, 2012; Juujärvi and pesso, 2013; Yigitcanlar( پرداخته اند
 and Lee, 2014; Koch, 2017; Chang et al., 2018; Yigitcanlar and
کنون بررسی تطبیقی یکپارچه ای برای  Inkinen, 2019(. با این حال، تا 
و  جامع  و  روشــن  تصویری  که  بنیان  دانــش  فضاهای  مفاهیم  تمامی 
درکی عمیق و منسجم از این فضاها را ارائه نماید، انجام نشده است. 
در این راستا، پژوهش حاضر تالشی برای تدوین یک چارچوب منسجم 
گونه شناسی نوین برای درک بهتر انواع فضاهای دانش  برای ارائه یک 
بنیان است. به طوری که با شناسایی و طبقه بندی منابع اصلی مرتبط 
با هریک از فضاهای دانش بنیان و بررسی تعاریف، فرایند شکل گیری 
و تحول مفهومی هر یک از مفاهیم و ویژگی ها، ابعاد و مصادیق آنها، 
کننده مفاهیم و روندها و تغییرات پارادایمی  ابعاد و ویژگی های متمایز 

فضاهای دانش بنیان آشکار می شوند.

چارچوب نظری. 2
ابعاد،  مفهومی  تحول  و  شکل گیری  فرایند  تعاریف،  بخش  ایــن  در 

1 با توجه به اینکه برخی از مفاهیم مانند شهر دیجیتال، شهر مجازی و شهر اطالعاتی 
جنبه مکانی ضعیفی دارند و فضا نیز مفهومی فراتر از مکان )مانند شهر، منطقه، خوشه 
و ...( دارد و مفاهیمی چون فضای دیجیتال، فضای مجازی و فضای سایبری را نیز 
دربردارد، از مفهوم فضاهای دانش- بنیان )Knowledge-based spaces( برای نامیدن 
تعداد زیادی از مفاهیم مذکور و دیگر مفاهیم مانند شهر هوشمند، مکان دانش، شهر 

دانش و ... استفاده شده است.

ویژگی ها و مصادیق هر یک از فضاهای دانش بنیان بررسی و تشریح 
می گردد. برای به دست دادن درکی ساده تر و در عین  حال عمیق تر از 
که همپوشانی و یا ترادف معنایی  مفاهیم و پرهیز از اطناب، مفاهیمی 
آنها مورد اجماع نسبی پژوهشگران هستند، در قالب یک مفهوم بررسی 

می شوند.

فضاهای دانش بنیان. 2.1
شهر اطالعاتی- 

کلبه الکترونیک  در دهه 1980 و 1990، نظریه های متعددی مانند نظریه 
تافلر )1981(، شهر از راه دور فتحی )1991(، شهر ناپیدای بتی )1990(، شهر 
کاستلز )1989(، تکنو برب فیشمن )1987( ای توپیای میشل  اطالعاتی 
و  با شهر   )ICT( ارتباطات  و  فناوری اطالعات  ارتباط  زمینه  )1999( در 
جا  اطالعاتی  عنوان ِشهر  ذیل  می توانند  که  گردید  مطرح  شهرسازی 
کم و بیش با رویکردی   ،ICT گیر شدن گیرند. این  نظریه ها با ظهور و فرا
پادآرمانشهری بر تغییرات فضایی گسترده در شهرها به عنوان واحدهای 
کید داشته اند. البته در آن دوران  فضایی متمرکز و به نوعی مرگ فاصله تأ
که انبوه فناوری های دیجیتال،  گراسمن معتقد بودند  برخی نیز مانند 
کالبدی شهر  نمی تواند پاسخگوی ذره ای از نیازهای فضاهای عینی و 

.)Grossman, 1995( باشد
تکنوپل- 

کاستلز و هال، برای  واژه  فرانسوی »تکنوپل« )قطب فناوری( به وسیله 
اشاره به پدیده های مختلفی مانند پارک های علوم، پارک های پژوهش، 
نــوآوری و شهرهای علوم مطرح  کز  مرا تکنوپلیس،  فناوری،  پارک های 
به  می تواند  تکنوپل  پیشینه   .)Castells and Hall, 1994: 14( گردید 
تأسیس نخستین پارک دانش )پارک پژوهش استنفورد( در آمریکا و در 
تسریع  در دهه 1980   ICT پیشرفت  با  این حرکت  بازگردد.  دهه 1950 
شد )Zhang, 2005: 141(. تکنوپل مبتنی بر فرضیه مدل خطی و رابطه 
هال  و  کاستلز  اســت.  اقتصادی  رشــد  و  فــنــاوری  پیشرفت  بین  خطی 
و  نــوآوری  صنعتی  »مجموعه های  شامل  را  تکنوپل  متمایز  نوع  چهار 
فناوری پیشرفته«، »تکنوپلیس2«، »پارک  علوم« و »شهر علوم« می دانند 

 .)Castells and Hall, 1994: 14(
مکان های دانش- 

مفهوم مکان های دانش یا حوزه های دانش، به عنوان یکی از مفاهیم 
شده  برنامه ریزی  فضایی  همجواری های  و  مکان ها  همه  برای  گیر  فرا
است؛  شــده  مطرح  نــوآورانــه  و  دانش بنیان  فعالیت های  انجام  بــرای 
نـــوآوری، حــوزه هــای اجتماع  کــز  فــنــاوری، مــرا پــارک هــای علم و  مانند 
 )Carvalho and نــوآوری3 و نواحی خالق دانش، خوشه دانش، نواحی 
استوارند  فــرض  ایــن  بر  دانــش  مکان های   .van winden, 2017: 48(
استحکام  موجب  نوآورانه،  و  دانش بنیان  فعالیت های  همجواری  که 
ک گذاری  زنجیره ارزش و تعامل دانشگران و نوآوران و تسهیل به اشترا
دانش و تجربه و هم افزایی توانمندی برای توسعه خود و شهر می شود. 

2 Technopolis
با  نوآوری درون شهری  از مناطق  گونه ای   )innovation districts( نوآوری  3 نواحی 
دسترسی باال برای افراد خالق و نوآور و بهره برداران نهایی است که با یکپارچه سازی کار، 
مسکن و تفریح و افزایش سرعت پروراندن و با آزمودن ایده ها و نوآوری ها در چارچوب 

نوآوری باز و نوآوری اجتماعی صورت می¬گیرد.
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کز دانش  مرا یا  نــوآوری  نواحی  مترادف  را می توان  مفهوم حوزه دانش 
نقش  که   )Yigitcanlar and Inkinen, 2019: 215( دانست  خالقیت  یا 
این  دارنــد.  خالق  گروه های  و  دانشگران  سرمایه ها،  جذب  در  مهمی 
ایجاد می شدند، معمواًل  از شهر  ج  که خار تکنوپل ها  حوزه ها برخالف 
کنار  در درون محدوده  های شهری و نواحی با دسترسی مناسب و در 
دیگر فعالیت های موجود در بافت شهری مانند سکونت، خرید و تفریح 

ایجاد می شوند. 
آزمایشگاه زنده شهری1- 

آزمایشگاه زنده، محیط نوآوری )فیزیکی و مجازی( و راهی برای ایجاد 
گیر  فرا باز2،  نــوآوری  فناوری های  مدیریت  و  پایدار  نوآورانه  راه حل های 
)یا  کاربر  واقعی  زندگی  زمینه  تبدیل  با  این محیط،  و مشارکتی است. 
کننده( به یک آزمایشگاه بزرگ نوآوری اجتماعی3، او را در خلق  مصرف 
نوآوری مشارکت می دهد. مفهوم آزمایشگاه زنده نخستین بار در آمریکا 
و به وسیله ویلیام میچل معرفی شد )Mitchell, 1996( ولی به صورت 
عملی در اروپا و در حدود سال 2005، توسط اتحادیه اروپا برای آزمایش 
 Almirall & Wareham, گرفت و تنظیم زندگی واقعی مورد استفاده قرار 
است:  مرحله ای  چند  و  غیرخطی  زنده  آزمایشگاه  فرایند   .)2008: 24(
از  آنها  فهم همدالنه  و  گــروه هدف  یا  انتخاب جامعه  مرحله نخست، 
طریق مشاهده، مصاحبه و پیمایش نیازها، ترجیحات و انتظاراتشان 
است. مرحله دوم، شناسایی و ارزیابی فرصت های نوآوری با استفاده 
کردن فرصت های  از اطالعات مرحله قبل است. مرحله سوم، بالفعل 
نیز  چهارم  مرحله  اســت.  جامعه  یا  گــروه  اعضای  مشارکت  با  نـــوآوری 
ارزیابی و تهیه بازخورد از تجربیات اعضای جامعه با استفاده از مشاهده 
و مصاحبه است )Stahlbrost & Kareborn, 2008: 67(. آزمایشگاه های 
زنده شهری نیز از نظر ابعاد حکمروایی، حمایت و سرمایه گذاری بلند 
مدت و توجه به محیط فیزیکی شهر برای هدایت فعالیت های نوآورانه 
تفاوت  زنــده  آزمایشگاه های  دیگر  با  شهروندان،  مشارکت  و  حضور  و 
کل شهر به مثابه یک  به طوری که   .)Chronéer et al., 2019: 58( دارد
کنشگران به عنوان تولید  که در آن شهروندان و دیگر  آزمایشگاه است 
آزمون  اجرا،  توسعه،  فرایند طراحی،  فعاالنه در  کننده مشترک نوآوری 
کامل( مدیریت شهری مشارکت  و ارزیابی نوآوری زیر نظر )یا در ارتباط 

 .)Juujärvi and pesso, 2013: 25( می کنند
شهر دیجیتال- 

شهر دیجیتال )و مفاهیم مشابهی چون شهر سیمی تا بازسازی مجازی 
شهر4( مجموعه ای از شبکه ها و زیرساخت دیجیتال برای شهر فیزیکی 

1   Urban living lab (ULL)
2 رویکرد نوآوری باز  )open innovation( توسط هنری چسبرو و همکاران مطرح شد 
ک گذلشتن ایده ها و دانش سازمانی، ضمن استفاده  که بر اساس آن شرکت ها با به اشترا
دانش  محصول  از  برداری  بهره  فرصت  فناوری،  و  دانش  بیرونی  سرچشمه های  از 

.)Chesbrough, et al., 2006( را نیز فراهم می سازند )سازمانی خود برای دیگران )و رقبا
و  نیازها  بر  مبتنی  روش،  و  اثر  هدف،  در   )social innovation( اجتماعی  3 نوآوری 
کارآمدتر، مؤثرتر، منصفانه تر به این نیازها و خواسته ها  خواست مردم است و پاسخ های 
نیز توسط مردم و از طریق تعامالت و تبادل دانش صورت می گیرد. نوآوری اجتماعی هم 
گرو های ضعیف و نادیده شده و هم  کنشگران بویژه  ابزاری مناسب برای توانمندسازی 
کیفیت زندگی شهروندان و حل  برای ارائه راه حل های مشارکتی جدید جهت افزایش 

.)Mobin Dehkordi & Keshtkar Haranki, 2015( مشکالت اجتماعی است
4  Virtual reconstruction

مثل  شهر  زندگی  اقتصادی  و  اجتماعی  مختلف  جنبه های  که  است 
را  غیره  و  تفریح  کــار،  آمــوزش،  بهداشت،  امنیت،  معامالت،  تجارت، 
تسهیل می نمایند. به تعبیر ایشیدا مردم می توانند در محیط مجازِی 
 Sorrentino and( شهر دیجیتال با یکدیگر تعامل و تبادل داشته باشند
Simonetta, 2013: 891(. شهر دیجیتال در دهه 1990 توسط AOL5 با 
گفت وگوهای تحت وب به وجود آمد. پس از  ایجاد امکان مبادالت و 
گون مانند تسهیل ارائه  گونا آن شهرهای دیجیتال با اهداف و ابزارهای 
حفاظت  و  عمومی  نظارت  تجاری،  روابــط  تسهیل  عمومی،  خدمات 

 .)Cocchia, 2014: 17( محیطی و ... ایجاد و توسعه یافتند
شهر مجازی- 

سه  مدل های  مانند  گون  گونا جنبه های  بــرای  مجازی  شهر  مفهوم 
آینده های محتمل شهر  بعدی، شبیه سازی رشد شهری، پیش بینی 
شهر  نمونه های  نخستین  اســت.  به کار رفته  شهرها  بحران  مدیریت  و 
واحد  تا  شهر  مختلف  سطوح  در  و   1990 دهــه  دوم  نیمه  در  مجازی 
 )Jain et al., گردید  طراحی  مختلف  کــارکــردهــای  ــرای  ب و  همسایگی 
مارتین دوج و همکاران، شهرهای مجازی را از نظر تاریخی   .2013: 9(
گونه )نسل( تقسیم بندی می کنند: شهرهای مجازی فهرستی  به چهار 
)تنها شامل برخی راهنماها و اطالعات و تبلیغات هستند(، شهرهای 
مجازی مسطح )از نقشه های مسطح شهرها و ساختمان ها برای ارائه 
کاربران استفاده می شود(، شهرهای مجازی سه بعدی )با  اطالعات به 
استفاده از فناوری های واقعیت مجازی فضای شهری ساخته می شود 
که به فضای واقعی نزدیک است( و شهر مجازی واقعی )فضای شهری 
بازنمایی شده است(  به شکل نزدیک به واقع تری در محیط مجازی 
در شهرهای مجازی، با شبیه سازی محیط   .)Dodge et al., 1998: 8(
واقعی شهری از طریق تلفیق فناوری واقعیت مجازی )VR( و داده های 
می توانند  آن  در  که  می کنند  تصور  شهروندان   ،GIS بر  مبتنی  مکانی 
کنند و با دیگران تعامل داشته  آزادانه از هر نقطه به نقطه دیگر حرکت 

کنند.  باشند و تغییراتی در فضا ایجاد 
شهر هوشمند- 

که از شهر هوشمند ارائه شده است، عمومًا بر  در تعاریف بسیار متنوعی 
کید  لزوم استفاده از ظرفیت های ICT برای ایجاد زیرساخت هوشمند تأ
ساختمان های  و  شهری  تجهیزات  و  تأسیسات  جمله  از  است.  شده 
مجهز به فناوری هوشمند )شامل حسگرها، سیستم های محاسبات 
ابری و ...(، حمل و نقل یا جابه جایی هوشمند )شبکه های حمل و 
کنترل در زمان واقعی(، محیط  نقل پیشرفته همراه با سیستم نظارت و 
منابع  و مدیریت  برای حفاظت  فاوا  از  بهره گیری  و  )نــوآوری  هوشمند 
کنترل انتشار آالینده ها(، خدمات  طبیعی، سیستم مدیریت پسماند، 
گردشگری، ایمنی و  از فاوا برای سالمت، آموزش،  هوشمند )استفاده 
)زمینه سازی مشارکت هوشمند(، مردم  پایش(، حکمروایی هوشمند 
هوشمند )افزایش خالقیت و نوآورِی باِز مردم(، زندگی هوشمند )نوآوری 
کیفیت زندگی و سرزندگی( و اقتصاد هوشمند )فناوری و  برای افزایش 
 )Giffinger et al., 2007; )اشتغال و  کار  و  کسب  توسعه  برای  نــوآوری 
 Anthopoulos et al., 2016; Naphade et al., 2011; Chourabi et al.,

  Neirotti et al., 2014(.2012: 4;

5  American olline cities
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شهر همه جا حاضر- 
 ICTبرای همگرا کردن )U -شهر همه جا حاضر1 یا شهر در دسترس )شهر
با فضای شهری از طریق تجهیز شهروندان، ساختمان ها، زیرساخت ها، 
فضای باز و مانند آن به رایانش مطرح شده است. هدف شهر همه جا 
فناوری های  طریق  از  شهروند  آن  در  که  است  محیطی  ایجاد  حاضر 
کجا باشد و در هر  که می خواهد، در هر  پیشرفته بتواند هر خدمتی را 
زمانی و با هر نوع دستگاهی دریافت نماید. شهر همه جا حاضر از طریق 
که در  فناوری اینترنت اشیاء )IOT( و حسگرهای ملموس و ناملموسی 
ارتباط بین فرد  برقراری  امکان  همه  عناصر شهری نصب شده است، 
کارایی  با فرد، فرد با شیء و شیء با شیء را فراهم می سازد. بنابراین، 
زمان  داده هـــای  داشتن  اختیار  در  با  شهری  ریــزی  برنامه  و  مدیریت 
رویکرد  این   .)Lee, 2009: 11( می یابد  افزایش  آنها  بر  نظارت  و  واقعی 
 ،)2010( آمریکا  کی  کنتا و  منهتن  جنوبی(،  )کره  سونگدو  سنگاپور،  در 
کــای ژاپن )2008( در پی طراحی و  اوزا مصدر سیتی ابوظبی )2008( و 
شده  دنبال   ICT بر  مبتنی  جدید  شهری  فضاهای  دقیق  برنامه ریزی 

.)Cocchia, 2014: 19( است
شهر باهوش- 

شهر،  )مانند  جغرافیایی  محدوده  یک  توانایی  بر  عمومًا  باهوش  شهر 
فرایندهای  و  فناوری  توسعه  یادگیری،  از  حمایت  در  محله(  و  منطقه 
شهر  مفهوم  دارد.  کید  تأ دانش  ک گذاری  اشترا به  و  پژوهش  نــوآوری، 
کومنینوس به عنوان محیط یا زیست بوم نوآوری و  باهوش2 به وسیله 
ارائه راه حل های مشارکتی برای مشکالت شهری و تغییر شیوه زندگی 
کنار زیرساخت  گسترده از ظرفیت های ICT در  شهروندان با استفاده 
ارائه  باهوش  شهر  برای  مختلفی  تعاریف  یافت.  توسعه  فیزیکی،  های 
کید  که در پیوستاری از شهر سایبری یا شهر دیجیتال با تأ شده است 
نــوآوری و یادگیری مبتنی بر  تا محیط مناسب   ICT بر زیرساخت های 
ساختار  کومنینوس،  نظر  از  می گیرند.  جا  اجتماعی  و  انسانی  سرمایه 
شهر باهوش مبتنی بر تعامل یکپارچه سه الیه فیزیکی )مردم، محیط 
نظام  نهادی،  )محیط  نهادی  کالبدی(،  هــای  زیرساخت  و  فعالیت 
نــوآوری، سرمایه اجتماعی، روابــط همکاری و جریان مــداوم دانــش( و 
اینترنت،  پهن باند  شبکه های  شامل   ICT )زیرساخت های  دیجیتال 
کنترل خودکار( و همچنین چهار  اپلیکیشن ها، داده های زمان واقعی و 
عملکرد دانش )شامل افزایش هوشمندی، یادگیری فناوری، نوآوری و 

 .)Komninos, 2009: 27( است )انتشار اطالعات
منطقه یادگیرنده  و شهر یادگیرنده3- 

در  گسترده تر  نظری  دیــدگــاه هــای  پایه  بر  مفهومی  یادگیرنده  منطقه 
نــوآوری و علوم منطقه ای جدید و اقتصاد یادگیری  سیستم های ملی 
که در آن دانش، به ویژه دانش   )MacKinnon et al., 2002: 300( است
منبع  مهم ترین  به  تبدیل  انسانی،  و  اجتماعی  محتوای  با  و  ضمنی 
منطقه  فلوریدا   .)Morgan, 2007: 151( می شود  فرایندی  و  راهبردی 
جریان  که  محیطی  و  ایده ها  و  دانــش  تجمع   مکان های  را  یادگیرنده 
 )Florida, 1995: را تسهیل می کند، می داند یادگیری  و  ایده ها  دانش، 
بحث های  ادامــه  در  و   1990 دهه  در  نیز  یادگیرنده  شهر  مفهوم   .528(

1  Ubiquitous city
2 intelligent city (IC)
3 Learning city

 )Elfert, گردید یونسکو در زمینه جامعه یادگیری در دهه 1970 مطرح 
گر چه در بیشتر تعاریف از شهر یادگیرنده بر مفهوم جغرافیایی  )9 :2015. ا
کید شده است، برخی مانند دوک، شهر یادگیری را بیشتر یک  شهر تأ
ایده می دانند تا توصیفی از مکان های واقعی. مفهوم شهر یادگیرنده در 
کنشگران شهری برای آموزش همه  مجموع، به تعهد و مسئولیت همه 
نوع دانش )عینی_ذهنی و صریح_ضمنی( در همه جا )خانواده، مدارس، 
کز آموزشی، سازمان های عمومی و خصوصی و ...(، همه وقت، برای  مرا
گروه های سنی، جنسی، قومی و ...( و به طور مداوم  کس )تمامی  همه 
مادام العمر  یادگیری  فرصت  طریق،  این  از   .)Duke, 2010( دارد  اشاره 
کیفیت زندگی روزمره و توسعه پایدار  برای شهروندان به منظور ارتقای 

.)Longworth, 2006: 21; Faris, 2005: 18( شهری فراهم می گردد
شهر دانش- 

در حال حاضر مفهوم پویاتر و پایدار تر توسعه شهری دانش بنیان 4و شهر 
کم و بیش مشابه پیشین همچون منطقه  دانش5 جایگزین مفاهیم 
کریدور دانش، بندر دانش، دهکده دانش و خوشه دانش شده  دانش، 
از  را فرایندی  برخی شهر دانش   .)Yigitcanlar et al., 2008: 13( است
توسعه شهری برای حفظ و بهبود انسان در بلند مدت و برخی دیگر آن 
که به صورت فیزیکی  را محصول توسعه شهری دانش بنیان می دانند 
و بنیادین، ویژگی های جامعه دانش و اقتصاد دانش را ترکیب می کند 
تا یکی از الگوهای مطلوب برای آینده شهر را پیشنهاد دهد. چنان که 
به تعبیر ایگیتجانالر و بولو، توسعه شهری دانش بنیان، فرم، رهیافت و 
پارادایم جدیدی برای توسعه در دوره ی دانش است که هدف نهایی آن 
ایجاد شهر دانش است )Yigitcanlar and Bulu, 2015: 98(. شهر دانش 
کردن به نوع  در برگیرنده همه انواع دانش است و هر تالش برای محدود 
خاصی از دانش از جمله فناوری، مفهوم شهر دانش را فرو می کاهد. از 
نظر دویر، دانش و ایده ها در شهر دانش از طریق گفت وگو در مکان هایی 
کتابخانه، موزه و خانه  کافه، تاالر شهر،  غیررسمی مانند مدرسه، بورس، 
منتشر می شوند )Dvir, 2006: 246(. بدین ترتیب، ویژگی های مفهومی 
جــذاب،  نامرئی  و  مرئی  محیط  شامل  مــی تــوان  را  دانــش  شهر  اصلی 
دانش،  خلق  بــرای  ســازوکــاری  خــالق،  طبقه  به ویژه  دانشگران  حضور 
ک گذاری و بهره برداری و محیطی فرهنگی که دانش در آن ارزش  به اشترا

است، دانست. 

مطالعات تطبیقی فضاهای دانش بنیان. 2.2
در این بخش به بررسی مطالعات تطبیقی مختلف در زمینه فضاهای 
گذار از تکنوپل به  کید آنها بر تغییرات پارادایمی شامل  دانش بنیان و تأ
از شهر دیجیتال و شهر مجازی به  گذار  مکان های دانش و همچنین 
شهر هوشمند و شهر دانش پرداخته می شود. چنان که امروزه با افزایش 
انتقادها نسبت به تکنوپل ها از جمله توجه بیش ازحد به نقش فناوری 
و فرهنگی  اجتماعی  نهادی، سیاسی،  ابعاد  به  و بی توجهی  اقتصاد  و 
گروه های محروم و همچنین  و چگونگی تأثیر بر جامعه محلی به ویژه 
در نظر نگرفتن پویایی و تغییر نقش در طول زمان، مکان های دانش 
یا حوزه های دانش، جایگزین تکنوپل و انواع آن شده است. مفاهیم 
و  اجتماعی  مختلف  گــروه هــای  و  کنشگران  از  وسیع تری  طیف  اخیر 

4 Knowledge-Based urban development (KBUD)
5 Knowledge city (KC)
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دهقانی و دیگران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانش تجربی و فرهنگ و هنر )و نه صرفًا علم و فناوری( را در برمی گیرند 
کمپل برای تبیین و تجویِز  کارایانیس و   .)yigitcanlar et al., 2016: 119(
تغییر  نــوآوری،  تعاملی  گونه های  به سوی  از جریان دانش خطی  گذار 
دانشگاه_  روابط  یعنی  لیدسدورف  و  اتزکوییتز  سه گانه  مارپیِچ  مدل  از 
رسانه ها  و  مدنی  جامعه  که  پنج گانه  مارپیچ  مدل  به  دولت   _ صنعت 
در  نیز  را  زیست  محیط  به  حساسیت  و  پــایــداری  و  عمومی  فرهنگ  و 
گذار  کوک،  برمی گیرد، مطرح می کنند )Nikita, et al., 2019(. همچنین 
گذار از »راهبرد زیرساخت« )که  از تکنوپل به نظام نوآوری منطقه ای را 
عمومًا به سرمایه گذاری متمرکز وابسته است( به »راهبرد کارآفرینانه« )که 
بر حمایت از شبکه های مشارکتی و تعاملی عناصر چندگانه زیست بوم 
کاسگریو و همکاران   .)Cooke, 2001: 25( می داند )کید دارد کارآفرینی تأ
نواحی نوآوری را نیز متفاوت از آزمایشگاه های زنده شهری می دانند. از 
نظر ایشان، آزمایشگاه های زنده شهری معمواًل از پیش طراحی شده 
و ساختار و اهداف مشخصی دارند و بر نتایج، راه حل ها و محصوالت 
تمرکز دارند. در حالی  که نواحی نوآوری عمدتًا ساختار تکوینی دارند و 
این حال هر دو می توانند نقش مکملی داشته  با  بازار محور هستند. 
تجاری  در  مهمی  نقش  می توانند  نــوآوری  نواحی  به طوری که  باشند. 
داشته  شهری  زنــده  آزمایشگاه های  در  شده  ایجاد  محصوالت  ســازی 

.)Cosgrave et al., 2013: 674( باشند
از سویی، امروزه شهر هوشمند مفهومی جامع و دربرگیرنده مفاهیمی 
چون شهر بی سیم، شهر پهن باند، شهر مجازی و جوامع دیجیتال تلقی 
اینترنت  با  دیجیتال  شهر  ترکیب  از  محصولی  را  آن  چنان که  می گردد. 
که دربرگیرنده و تکامل یافته    )Su et al., 2011: 1029( اشیاء می دانند
کوچیا با تحلیل  دو رویکرد شهر دیجیتال و شهر همه جا حاضر است. 
محتوای مقاالت علمی در زمینه شهر دیجیتال و شهر هوشمند در یک 
با  امروزه شهر دیجیتال  که  بازه 20 ساله )1993-2012( نشان می دهد 
کید آن بر نقش ICT در ارائه خدمات به شهروندان، جزئی  توجه به تأ
 .)Cocchia, 2014: 20( می شود  تلقی  هوشمند  شهر  کالن تر  مفهوم  از 
نام و پاردو نیز، شهر هوشمند را مفهومی جامع شامل سه مؤلفه  اصلی 
فناوری، نهادی و انسانی می دانند. به طوری که مفاهیمی مانند شهر 
شهر  و  حاضر  همه جا  شهر  بــاهــوش،  شهر  اطالعاتی،  شهر  دیجیتال، 
سیمی را در ارتباط با مؤلفه فناوری و مفاهیمی مانند شهر خالق، شهر 
 )Nam and یادگیری و شهر دانش را در ارتباط با مؤلفه انسانی می دانند
)pardo, 2011: 287. بر پایه این مطالعه، الرا و همکاران، رویکردهای شهر 
کاربردشان در چهار دسته زیرساخت های  هوشمند را بر اساس دامنه 
شهر  دیــجــیــتــال،  شهر  حــاضــر،  همه جا  شهر  )شــامــل   ICT و  فیزیکی 
خالق  اقتصاد  سیمی(،  شهر  و  اینترنتی  شهر  باهوش،  شهر  اطالعاتی، 
و جامعه دانش1 )شامل شهر خالق، شهر دانش و شهر نوآور(، پایداری 
کربن صفر و شهر  کوسیتی، شهر سبز، شهر  محیطی )شامل شهر پایدار، ا
انسانی، اجتماعی و حکمروایی )شامل شهر  سالم( و زیرساخت های 
هوشمند انسانی، شهر انسان و شهر یادگیری( تقسیم بندی نموده اند 
)Lara et al., 2016: 3(. البته به زعم برخی مانند ایشیدا، شهر هوشمند 
به عنوان فضایی واقعی و نه مجازی با شهر دیجیتال متفاوت است ولی 
کید  نمی تواند جایگزین آن شود. از نظر وی، شهر هوشمند از طریق تأ

برای  آن  دارایی  مهمترین  که  جامعه ای   )Knowledge society( دانش  1 جامعه 
توسعه، دانشگران و سرمایه های انسانی و اجتماعی خالق هستند.

به  نگاه  و   ICT نوآورانه  ظرفیت های  برپایه  مکان  توسعه  و  توانایی  بر 
شهر به عنوان مکان بروز و بازار بزرگ محصوالت با فناوری پیشرفته از 
از آن متمایز می گردد )Ishida, 2017: 2(. فناوری محور  مفاهیم پیش 
بودن بیش از حد شهر هوشمند، انتقادهای بسیاری در خصوص لزوم 
توجه به تنوع زیاد شهروندان و دیدگاه ها، خواسته ها و نیازهای متفاوت 
آنها را در پی داشته است )Söderström et al., 2014: 309(. چنان که به 
که در شهرها اجرا می شود،  گر برخی از پروژه هایی  تعبیر ریچارد سنت، ا
برای  از حماقت  به معنی هوشمندسازی باشد، شاید حفظ درجــه ای 
گلیو و  کارا شهرها الزامی باشد )Lara et al., 2016: 3(. همچنین از نظر 
که به نیازهای شهروندان  همکاران، شهر زمانی واقعًا هوشمند می شود 
ورای ابعاد ICT پاسخ دهد و سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی، سرمایه 
برای مشارکت   ICT زیرساخت های  و  فیزیکی  زیرساخت های  انسانی، 
ابعاد  در  پایداری  و  ایشان  زندگی  کیفیت  ارتقای  به  منجر  شهروندان 
 )Caragliu مختلف اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و نهادی شود
زیرساخت های  صــرف  افــزایــش  نیز،  هلندز  نظر  از   .et al., 2011: 70(
داشته  دنبال  به  را  فرهنگی  و  اجتماعی  توسعه  نمی تواند  لزومًا   ICT
باشد؛ بلکه این امر مستلزم ارتقای محیط نهادی و نظام نوآوری است 
انتقاد به دستورالعمل فناورانه  از سویی، در   .)Hollands, 2008: 316(
که از نظر فناوری، پیشرفته تر از شهر هوشمند است،  شهر همه جاحاضر 
کاماًل  گر این چشم انداز  ا که »حتی  را مطرح می کند  این سئوال  راجرز 
کنیم؟«  که ما می خواهیم در آن زندگی  تحقق یابد، آیا این جایی است 
 )UN Habitat, بدین ترتیب، در مطالعات اخیر .)Rogers, 2006: 407(
 2015, 23; Ylipulli, 2015: 89; Shin, 2009: 519; Yigitcanlar and Lee,
)103 :2014 بر لزوم مشارکت شهروندان و توجه به تمایالت، ارزش ها، 
عالیق و نیازهای موجود و بالقوه ایشان در ایجاد شهر هوشمند و حرکت 
کید  به سوی رویکردهای یکپارچه تر، پایدارتر، اجتماعی تر و دموکرات تر تأ
کید بیشتری  می گردد. از سویی دیگر، در مطالعات اخیر، شهر باهوش تأ
کنشگران و زیست  بر هوش جمعی و مشارکتی، شبکه روابط مشارکتی 
 )Stratigea, 2012: دارد  معین  جغرافیای  فضای  یک  در  ــوآوری  ن بوم 
گیرتر از شهر هوشمند تلقی  )379. شهر دانش نیز مفهومی جامع تر و فرا
از نظر چانگ و همکاران، اجــرای شهر هوشمند  شده است. چنان که 
کافی نیست و راهبرد توسعه  برای تبدیل شدن به آن به یک شهر پایدار 
برای  پــایــدار  و  جامع  رویــکــرد  یک  به عنوان  باید  بنیان  دانــش  شهری 
 )Chang گیرد کار قرار  تبدیل منابع دانش به توسعه محلی در دستور 
کوخ نیز با الهام از الگوی مازلو از سلسله مراتب  گونتر   .et al., 2018: 5(
و  ساختمان ها  مانند  سخت افزاری  الیه های  از  حرکت  بشر،  نیازهای 
 ICT خانه ها به عنوان پایین ترین سطوح به سمت الیه های نرم افزاری
در  شهروندان  مشارکت  و  یادگیری  انسان مدارانه  الیه  های  سپس  و 
ک گذاری و استفاده از دانش اجتماعی در باالترین سطح  تولید، به اشترا
که سطوح پایین مبتنی بر زیرساخت  را نشان می دهد. او بیان می کند 
های سخت مبتنی بر فاوا معرف شهر هوشمند و سطوح باالی مبتنی بر 
زیرساخت های نرم انسانی معرف شهر دانش هستند. از نظر وی، جنبه 
شهرهای  تمایز  اصلی  عامل  شهروندان  مشارکت  اجتماعی  و  سیاسی 
هوشمند در مقابل شهرهای دانش است )Koch, 2017: 9(. در جدول 
شماره 1، برخی از مطالعات تطبیقی فضاهای دانش بنیان و محورهای 

تمایز آنها در این مطالعات آمده است.
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روش . 3
در  و  فراترکیب  رویکرد  با  و  کتشافی  توصیفی_ا با هدفی  پژوهش حاضر 
کیفی انجام می گیرد. فراترکیب، عالوه بر ایجاد  چارچوب مرور نظام مند 
گسترش درک  نظریه جدید، می تواند برای توسعه مدل های مفهومی یا 
مفاهیم،  در  تفاوت ها  و  شباهت ها  کشف  ویــژه  به  و  موجود  دانــش  از 
گیرد.  تصورات و دیگر ایده های مربوط به یک پدیده، مورد استفاده قرار 
کیفی منفرد در مورد  در این رویکرد، شواهد به دست آمده از مطالعات 
موضوعات مشابه، از طریق مقایسه و تحلیل مفهومی، ترکیب می شوند 
)Mertens, 2014: 536(  به طوری که پژوهشگر، اطالعات استخراج شده 
پررنگ  را  تفاوت ها  و  شباهت ها  که  جداولی  قالب  در  را  مطالعات  از 
کیفی مانند شناسایی عناصر  می کند، نمایش می دهد و از روش های 
و مضامین اصلی و مشترک موجود در داده هــا، برای ترکیب یافته ها و 
 .)Cronin, Ryan & Coughlan, 2008: گونه شناسی استفاده می کند یا 
صورت  به  یافته ها  از  طبقه بندی  ایجاد  با  می توان  راستا،  این  در   40(
و  یافته ها  بین  برگشت مستمر  و  رفت  از طریق  آن  توسعه  و  استقرایی 
طبقه بندی، ارتباطات سلسله مراتبی یافته ها در هر دسته را مشخص 
قالب  در  می تواند  امر  این   .)Sandelowski & Barroso, 2007( نمود 
هشت مرحله شامل صورتبندی سئواالت پژوهش، تهیه و اعتبارسنجی 

پروتکل بررسی منابع، جست وجو در ادبیات، غربالگری برای شمول، 
ترکیب  و  ــا  داده ه تحلیل  و  تجزیه  داده هـــا،  استخراج  کیفیت،  ارزیابی 
گیرد.  گزارش یافته ها )Xiao & Watson, 2019( صورت  آنها و درنهایت 
همچنین می تواند از طریق مراحل هفتگانه شامل تنظیم سئوال های 
پژوهش، بررسی متون به صورت نظام مند، جست وجو و انتخاب متون 
مناسب، استخراج اطالعات متون، تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته های 
 )Sandelowski & Barroso, 2007( کیفیت و ارائه یافته ها کنترل  کیفی، 
و  سندلوفسکی  هفتگانه  مراحل  از  حاضر،  پژوهش  در  گیرد.  صــورت 

باروسو استفاده می گردد. 
یا  مقوله ها  اســاس  بر  دانش بنیان  فضاهای  گونه شناسی  سویی،  از 
معیارهای تمایز بخش استخراج شده در فرایند فراترکیب انجام می گردد. 
گونه شناسی همانند مدل، انتزاعی از واقعیت و ابزاری مهم برای تحلیل 
و شناخت است. گونه شناسی معمواًل چند بعدی، مفهومی و پیچیده تر 
از  مجموعه ای  بندی  ــروه  گ فرآیند  معنای  )بــه  ســاده  بندی  طبقه  از 
دو  مثال  )بـــرای  طبقه  یك  اعضای  اســت.  پدیده ها(  یا  موجودیت ها 
طبقه جنسیت مردان و زنان( تشابه اندکی با یکدیگر دارند و عضویت 
ما  اختیار  آنها در  دربــاره طبیعت  ناچیزی  آنها در یك طبقه، اطالعات 
تصویر  و  کاملتر  اطالعاتی  اغلب  گونه شناسی ها  می گذارد. درحالی که 

جدول شماره 1: مقایسه مفاهیم فضاهای دانش بنیان و محورهای تمایز آنها در مطالعات نظری و تجربی

محورهای تمایز )مؤلفه های متمایز کننده(مفاهیم متمایز فضاهای دانش بنیانمطالعات

Nam and pardo )2011( 
شهر دیجیتال، شهر اطالعاتی، شهر باهوش، شهر همه جا حاضر، شهر 

سیمی، شهر هیبریدی، شهر خالق، شهر یادگیری و شهر دانش 

عوامل فناوری )زیرساخت های فیزیکی، فناوری های هوشمند و 
)زیرساخت های  انسانی  عوامل  و شبکه های دیجیتال(،  مجازی 

انسانی و سرمایه اجتماعی( و عوامل نهادی )سیاست و قوانین(

Lara et al. )2016( 

باهوش،  شهر  اطالعاتی،  شهر  دیجیتال،  شهر  حاضر،  همه جا  شهر 
نــوآور،  اینترنتی و شهر سیمی، شهر خــالق، شهر دانــش و شهر  شهر 
کربن صفر و شهر سالم، شهر  کوسیتی، شهر سبز، شهر  شهر پایدار، ا

هوشمند انسانی، شهر انسان و شهر یادگیری 

خالق  اقتصاد   ،  ICT و  فیزیکی  )زیــرســاخــت هــای  کــاربــرد  دامــنــه 
انسانی،  هــای  زیرساخت  و  محیطی  پــایــداری  دانـــش،  جامعه  و 

اجتماعی و حکمروایی(

Komninos & Sefertzi )2009(;
Stratigea )2012(

شهر باهوش و شهر دیجیتال
حمایت از یادگیری، توسعه فناوری و فرایندهای نوآوری، پژوهش و 

ک گذاری دانش به اشترا
Anthopoulos & Fitsilis )2010(;

Lee )2010(
مکانمندی فیزیکی و نوع فناوریشهر همه جا حاضر، شهر دیجیتال و شهر مجازی 

Granath )2016(کاربرد و نوع فناوریشهر سیمی، شهر دیجیتال، شهر باهوش و شهر همه جا حاضر
Cocchia )2014(اهداف توسعه، نوع فناوری مورد استفاده و دوره تاریخیشهر دیجیتال و شهر دانش

 Vakali )2012( &Anthopoulos
شهر همه جا حاضر، شهر دیجیتال، شهر پهن باندی، شهر سیار، شهر 

کوسیتی اینترنتی، شهر هوشمند، شهر نوآور و ا
کنندگان  استفاده  و  خدمات  کنندگان  )تأمین  اصلی  کنشگران 

نهایی(، نوع زیرساخت ها، نوع اطالعات و نوع خدمات
Yigitcanlar and Inkinen )2019(و تکنوپل )کنشگران اصلی و نقش شهرونداننواحی نوآوری )مناطق نوآوری، حوزه دانش موقعیت مکانی، 

Nikita, et al., 2016
پنج نوع منطقه نوآوری شامل مناطق برخوردار درون شهر، مناطق 
بازآفرینی شده، شهر علم، مناطق نوآوری هماهنگ و پروژه های شهر 

محور
مکان مندی

yigitcanlar et al. )2016(کنشگران اصلی، نوع دانش و نقش شهروندانمکان های دانش و تکنوپل موقعیت مکانی، 
Cooke )2001(کنشگران و پارادایم توسعهمناطق نوآوری و تکنوپل

Cosgrave et al. )2013(نواحی نوآوری و آزمایشگاه زنده شهری
برنامه ریزی  از پیش  یا  بــودن، ساختار تکوینی  فرایند  یا  محصول 

شده و تولید یا تجارت
Yigitcanlar and Lee )2014(کنشگرانشهر همه جا حاضر و شهر هوشمند نوع فناوری و نقش شهروندان و 

Stratigea )2012(شهر باهوش و شهر هوشمند
هوش جمعی و مشارکتی، شبکه روابط مشارکتی کنشگران و زیست 

بوم نوآوری در یک فضای جغرافیای معین
Chang et al. )2018(جامعیت مفهوم توسعهشهر هوشمند و شهر دانش

Koch )2017(شهر هوشمند و شهر دانش
فیزیکی بودن، مهمترین دارایی، فناوری، مدل روابط، نهادهای 
کارکرد برای شهروندان، سطح مشارکت، پارادایم  اصلی، مهمترین 

مدیریت، مهمترین قابلیت مدیریتی و مهم ترین قابلیت افراد 
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گونه شناسی، تقسیم بندی داده ها  دقیق تر از اجزای خود ارائه می کنند. 
با توجه به مشخصات آنها و برپایه مؤلفه  یا مؤلفه ها ی )معیارهای( خاص 
عینی )جنس، نژاد و ...( یا ذهنی )ایدئولوژیک و... ( است. از این رو، 
ارزش یک گونه شناسی به جامعیت و مانعیت مؤلفه های منتخب است؛ 
گونه شناسی با توجه به مؤلفه های منتخب، نوعی زاویه دید  که هر  چرا 
و نگاهی خاص به نظریات دارد و وجوهی از واقعیت را برجسته می کند 
انجام  فرایند  در  بنابراین،   .)Bailey, 1994: 3( می انگارد  نادیده  یا  و 
گانه سندلوفسکی و باروسو، مقوله ها یا محورهای تمایز  مراحل هفت 
فضاهای دانش بنیان، به عنوان چارچوب بررسی تطبیقی و همچنین 

گونه شناسی فضاهای دانش بنیان صورتبندی می گردد. 
بحث و یافته ها: گونه شناسی فضاهای دانش بنیان. 4

گانه  هفت  مــراحــل  از  استفاده  بــا  شــد،  گفته  چنانکه  بخش  ایــن  در 

کننده  متمایز  معیارهای  یا  مقوله ها  و  کدها  باروسو،  و  سندلوفسکی 
آن  اســاس  بر  و  می شوند  تحلیل  و  شناسایی  بنیان  دانــش  فضاهای 

گونه شناسی فضاهای دانش بیان انجام می گردد.

گام نخست: تنظیم سئوال های پژوهش
گونی مانند چه چیز، چرا،  گونا سئواالت ماهوی پژوهش مبتنی بر ابعاد 
کسانی و چگونه برای درک عمیق هریک از مفاهیم  کجا، چه  چه زمانی، 
فضاهای دانش بنیان است. سئواالت مربوط به جست وجو و انتخاب 
اولیه مقاالت برای انجام فراترکیب نیز بر اساس پارامترهایی چون چه 
چیزی، جامعه مورد مطالعه، محدوده زمانی و چگونگی تنظیم شده 

است )جدول شماره 2(.

جدول شماره 2: تنظیم سئوال های پژوهش

سئواالت مربوط به جست وجو و انتخاب اولیه مقاالت برای انجام فراترکیبسئواالت پژوهش در مورد مفاهیم فضاهای دانش بنیان
چه معنایی دارد و مبتنی بر چه ویژگی هایی است؟چه چیز؟

)what( چه چیزی
هریک از مفاهیم فضاهای دانش بنیان )در مورد ارتباط دانش/ فناوری با شهر/ 

مکان( چه معنا و ویژگی هایی دارند؟ چرا مطرح شده و هدف اصلی آن چیست؟چرا؟

جامعه مورد مطالعه )who(در چه زمانی مطرح و ایجاد شده یا می شود؟چه زمانی؟
 Science و پایگاه های اطالعاتی Googlescholar و Google موتورهای جست وجو

Direct, Springer, Taylor & Francis, ISC, SID, Scopus, magiran
در چه موقعیتی )نسبت به شهر( ایجاد می شود؟کجا؟

)when( مقاالت پژوهشی از سال 1991 تا 2019 در همه پایگاه های داده علمی بررسی شدهمحدوده زمانی
کسانی در ایجاد و تحقق آن مشارکت دارند؟چه کسانی؟ چه 

چگونه )how(چگونه مدیریت می شود؟چگونه؟
که به تشریح ابعاد و  تحلیل اسنادی یا داده های ثانویه )شمول مقاالت پژوهشی 

ویژگی های یک یا چند فضای دانش بنیان یا بررسی تطبیقی آنها پرداخته اند(

گام دوم: بررسی متون به صورت نظام مند
غنای  به  وابسته  فراترکیب،  برای  الزم  منابع  تعداد  که  این  به  باتوجه 
این  و  نیست  مشخص  فرایند  ابتدای  از  و  اســت  منابع  آن  داده هـــای 
تعیین  پیش  از  مجموعه  یک  با  فراترکیب  فرایند  در  وجوها  جست  که 
شده نهایی از منابع تمام نمی شود، عالوه بر جست وجوی نظام مند 
پایگاه های داده ها، از شیوه دست چینی و انتخاب مجموعه ای از منابع 
کسب بخشی از اطالعات در هر مرحله نیز استفاده  طی چند مرحله و 
نخست  وحله  در  ترتیب،  بدین   .)Barroso, et al., 2003( است  شده 
شهر  دیجیتال،  شهر  شامل  کلیدواژه ها  نظام مند  وجــوی  جست  با 
الکترونیک، شهر سایبری، شهر اینترنتی، شهر اطالعاتی، شهر سیمی، 
کز  شهر از راه دور، شهر بیت ها ، تکنوپل، پارک علوم، پارک فناوری، مرا
رشد فناوری، شهر علوم، مکان های دانش، حوزه های دانش، مناطق 
کز نــوآوری، حوزه های  نــوآوری، نواحی نــوآوری، محله های دانــش، مرا
کز دانش یا خالقیت، شهر مجازی، شهر  اجتماع دانش، نواحی خالق، مرا
هوشمند، شهر باهوش، شهر یادگیرنده، منطقه یادگیرنده، شهر دانش، 
زبان  به  حاضر،  همه جا  شهر  و  شهری  زنده  آزمایشگاه  دانــش،  خوشه 
 Googlescholar و Google فارسی و انگلیسی در موتورهای جست وجو
 Science Direct, Springer, Taylor &علمی اطالعات  پایگاه های  و 
Francis, ISC, SID, Scopus, magiran، مقاالت مربوط به 30 سال اخیر 
)سال های 1990 تا 2019( مد نظر قرار گرفته است. همچنین با شناسایی 
نویسندگان پر ارجاع در این حوزه های مفهومی و جست وجوی دیگر 
کلمات  و  چکیده  عنوان،  در  که  مقاالتی  از  فهرستی  ایشان،  مقاالت 
کلید واژه های مورد جست وجو استفاده شده بود، تهیه  کلیدی آنها از 

شده است.

گام سوم: جست وجو و انتخاب متون مناسب
پارامترهای  بر  مبتنی  الگوریتمی  با  و شناسایی مقاالت،  بررسی  از  پس 
کیفیت پژوهش، مقاالت به صورت مرحله ای  عنوان، چکیده، محتوا و 
که از 1506 مقاله اولیه، به ترتیب مراحل، 1097  غربال شدند. به طوری 
مقاله با بررسی عنوان، 256 مقاله با بررسی چکیده، 94 مقاله با بررسی 
محتوا و  هشت مقاله با بررسی کیفیت آنها )با استفاده از ابزار ارزیابی حیاتی 
گانه(  َکسپ1 و انتخاب مقاالت دقیق، معتبر و مهم با طرح سئواالت ده 
حذف شد و در نهایت، 51 مقاله برای انجام فراترکیب انتخاب شده است.    

گام چهارم: استخراج اطالعات متون
با توجه به سئواالت پژوهش در مورد چیستی، چرایی، زمان، مکان، 
کد  کنشگران و چگونگی هر یک از مفاهیم فضاهای دانش بنیان، 36 

مطابق جدول شماره 3 استخراج شده است.
گام پنجم: تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته های کیفی

از  کــه در جـــدول شــمــاره 3 نشان داده شــده اســـت، پــس  هــمــان طــور 
استخراج ویژگی ها یا متغیرها در قالب کدها و بر اساس سئواالت پژوهش 
کدهای  کد اشاره داشته اند،  که به آن  و همچنین بیان فراوانی اسنادی 
مضمون  یا  دسته  یک  ذیــل  در  محتوایی  و  ساختاری  ارتــبــاط  دارای 
کد استخراج شده در قالب شش  مقوله بندی شده اند. به طوری که 36 
بنیان دسته بندی  کننده فضاهای دانش  معیارهای متمایز  یا  مقوله 

شده اند.
در انتخاب و ساخت مقوالت، از معیارهای تمایز فضاهای دانش بنیان 
که در عین  مطابق جدول شماره 1، استفاده شده و تالش شده است 

اختصار، وضوح و قابلیت فهم بیشتری داشته باشند. 

1 Critical Appraisal Skills Program (CASP)
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کننده فضاهای دانش بنیان ← جدول شماره 3: کدها و مقوله ها یا معیارهای متمایز 

ردیف
مقوله/معیار تمایز 

بخش مفاهیم
کد استخراجی

فراوانی 
)اسناد(

فضای دانش بنیان

1

نوع دانش مورد 
نیاز برای توسعه

21فناوری اطالعات و ارتباطات
کلبه الکترونیک، شهر از راه دور، شهر ناپیدا، ای توپیا، تکنوبرب، شهر بیت ها، شهر عام، شهر  شهر اطالعاتی، 

هوشمند، شهر باهوش، شهر همه جا حاضر

2
زیرساخت های صنعتی 

فناورانه
38

فناوری،  پارک   پژوهش،  پارک   علوم،  پارک   شامل  تکنوپل،  حاضر،  همه جا  شهر  باهوش،  شهر  هوشمند،  شهر 
تکنوپلیس، مجتمع های صنعتی فناوری، شهر علوم و پارک صنعتی فناوری و علوم 

29هنر و خالقیت3
کز نوآوری، حوزه های  مکان های دانش، حوزه های دانش، مناطق نوآوری، نواحی نوآوری، محله های دانش، مرا
کز دانش یا خالقیت، شهر یادگیرنده، منطقه یادگیرنده، آزمایشگاه زنده شهری  اجتماع دانش، نواحی خالق، مرا

و شهر دانش

4
دانش ضمنی و تجربی 

شهروندان
کز دانش یا خالقیت، شهر یادگیرنده، منطقه یادگیرنده، آزمایشگاه زنده شهری و شهر دانش17 نواحی خالق، مرا

5
دانش با ارزش افزوده باالی 

اقتصادی
42

تکنوپل، پارک  علوم، پارک  فناوری، تکنوپلیس، شهر علوم، مکان های دانش، حوزه های دانش، مناطق نوآوری، 
کز دانش یا خالقیت،  کز نوآوری، حوزه های اجتماع دانش، نواحی خالق، مرا نواحی نوآوری، محله های دانش، مرا

شهر یادگیرنده، منطقه یادگیرنده، آزمایشگاه زنده شهری و شهر دانش

18همه انواع دانش6
کز دانش یا خالقیت، شهر یادگیرنده، منطقه یادگیرنده، آزمایشگاه  حوزه های اجتماع دانش، نواحی خالق، مرا

زنده شهری و شهر دانش

7

گفتمان اصلی 
توسعه

48توسعه اقتصادی

پارک   علوم،  پــارک   تکنوپل،  حاضر،  همه جا  شهر  باهوش،  شهر  هوشمند،  شهر  مجازی،  شهر  دیجیتال،  شهر 
کز رشد فناوری، مکان های دانش، حوزه های دانش، مناطق نوآوری، نواحی نوآوری،  پژوهش، پارک  فناوری، مرا
کز دانش یا خالقیت، شهر یادگیرنده،  کز نوآوری، حوزه های اجتماع دانش، نواحی خالق، مرا محله های دانش، مرا

منطقه یادگیرنده، آزمایشگاه زنده شهری و شهر دانش

18توسعه اجتماعی8
منطقه  یادگیرنده،  شهر  خالقیت،  یا  دانــش  کز  مرا خــالق،  نواحی  دانــش،  اجتماع  حوزه های  هوشمند،  شهر 

یادگیرنده، آزمایشگاه زنده شهری و شهر دانش

23پایداری محیط زیست9
شهر هوشمند، شهر باهوش، شهر همه جا حاضر، شهر یادگیرنده، منطقه یادگیرنده، آزمایشگاه زنده شهری و 

شهر دانش

27توسعه انسانی10
کز دانش یا خالقیت، شهر یادگیرنده، منطقه یادگیرنده، آزمایشگاه  حوزه های اجتماع دانش، نواحی خالق، مرا

زنده شهری و شهر دانش

شهر یادگیرنده، منطقه یادگیرنده، آزمایشگاه زنده شهری و شهر دانش25توسعه نهادی11

شهر یادگیرنده، منطقه یادگیرنده و شهر دانش32توسعه یکپارچه پایدار12

13

دوره مهم تاریخی 

کلبه الکترونیک، شهر از راه دور، شهر ناپیدا، ای توپیا، تکنوبرب، شهر بیت ها و شهر عام31دهه 1980 شهر اطالعاتی، 

37دهه 1980 و 141990
تکنوپل، پارک  علوم، پارک  پژوهش، پارک  فناوری، تکنوپلیس، مجتمع های صنعتی فناوری شهر علوم، پارک 

کز رشد فناوری صنعتی فناوری و علوم و مرا

شهر دیجیتال، شهر الکترونیک، شهر سایبری، شهر اینترنتی 34دهه 151990

شهر مجازی39دهه 1990 و 162000

کنون17 41از دهه 2000 تا 
کز نوآوری، حوزه های  مکان های دانش، حوزه های دانش، مناطق نوآوری، نواحی نوآوری، محله های دانش، مرا
کز دانش یا خالقیت، شهر هوشمند، شهر باهوش، شهر یادگیرنده، منطقه  اجتماع دانش، نواحی خالق و مرا

یادگیرنده و شهر دانش

کنون18 آزمایشگاه زنده شهری و شهر همه جا حاضر33از دهه 2010 تا 

19

کنشگران اصلی

کز مالی و ارتباطی جهانی کلبه الکترونیک، شهر از راه دور، شهر ناپیدا، ای توپیا، تکنوبرب، شهر بیت ها و شهر عام17مرا شهر اطالعاتی، 

28دولت20
تکنوپل، پارک  علوم، پارک  پژوهش، پارک  فناوری، تکنوپلیس، مجتمع های صنعتی فناوری، شهر علوم، پارک 
کز رشد فناوری، مکان های دانش، حوزه های دانش، مناطق نوآوری، نواحی نوآوری،  صنعتی فناوری و علوم و مرا

کز نوآوری مرا

29شهروندان21
کز نوآوری، حوزه های  مکان های دانش، حوزه های دانش، مناطق نوآوری، نواحی نوآوری، محله های دانش، مرا
کز دانش یا خالقیت، شهر یادگیرنده، منطقه یادگیرنده، آزمایشگاه زنده شهری  اجتماع دانش، نواحی خالق، مرا

و شهر دانش

22
گذاران بخش  سرمایه 

خصوصی
37

شهر هوشمند، شهر باهوش، شهر همه جا حاضر، مکان های دانش، حوزه های دانش، مناطق نوآوری، نواحی 
منطقه  یادگیرنده،  شهر  خالقیت،  یا  دانــش  کز  مرا خــالق،  نواحی  نـــوآوری،  کز  مرا دانــش،  محله های  نـــوآوری، 

یادگیرنده، آزمایشگاه زنده شهری و شهر دانش
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گام ششم: کنترل کیفیت
و  ــی  درون پایایی  آزمــون  بــرای  کوهن  کاپای  ضریب  از  پژوهش  ایــن  در 
کدهای  از  حاصل  نتایج  منظور  بدین  اســت.  شــده  استفاده  کیفیت 
کننده فضاهای دانش  یا معیارهای متمایز  استخراج شده و مقوله ها 
بنیان برای دو نفر از نخبگان، ارسال و پس از جمع آوری نظرات، ضریب 
کاپای کوهن بر مبنای توافق یا عدم توافق در استخراج مفاهیم محاسبه 
با   0.774 پژوهش  این  بــرای  کوهن  کاپای  ضریب  ترتیب،  بدین  شد. 
که مؤید توافق معتبر و مناسب  سطح معنی داری 0.000 محاسبه شد 

بودن )باالتر از 0.6( پایایی است. 

گام هفتم: ارائه یافته ها 
با توجه به نیاز به بررسی تطبیقی یکپارچه  برای تمامی مفاهیم فضاهای 
که تصویری روشن و جامع و درکی عمیق و منسجم از این  دانش بنیان 
گون فضاهای دانش  گونا فضاها را ارائه نماید، بررسی تطبیقی مفاهیم 
کننده  متمایز  محور  )به عنوان  مؤلفه  یا  مقوله  شش  اساس  بر  بنیان، 
فضاهای دانش بنیان( شامل گفتمان توسعه، نوع دانش مورد نیاز برای 
کنشگران اصلی، الگوی مدیریت و دوره تاریخی  توسعه، مکان مندی، 
گردیده، در جدول شماره 4 نشان  کیفیت آنها تأیید  که آزمون  )دهه(، 

داده شده است. 

کننده فضاهای دانش بنیان ←  ادامه جدول شماره 3: کدها و مقوله ها یا معیارهای متمایز 

ردیف
مقوله/معیار تمایز 

بخش مفاهیم
کد استخراجی

فراوانی 
)اسناد(

فضای دانش بنیان

22

کنشگران اصلی

گذاران بخش  سرمایه 
خصوصی

37
شهر هوشمند، شهر باهوش، شهر همه جا حاضر، مکان های دانش، حوزه های دانش، مناطق نوآوری، نواحی 
منطقه  یادگیرنده،  شهر  خالقیت،  یا  دانــش  کز  مرا خــالق،  نواحی  نـــوآوری،  کز  مرا دانــش،  محله های  نـــوآوری، 

یادگیرنده، آزمایشگاه زنده شهری و شهر دانش

35مدیریت شهری23
شهر دیجیتال، شهر الکترونیک، شهر سایبری، شهر اینترنتی، شهر مجازی، شهر هوشمند، شهر باهوش، شهر 

همه جا حاضر، شهر یادگیرنده، منطقه یادگیرنده، آزمایشگاه زنده شهری و شهر دانش

38دانشگاه ها24
شهر همه جا حاضر، تکنوپل، پارک  علوم، پارک  فناوری، تکنوپلیس، مکان های  شهر هوشمند، شهر باهوش، 
کز نوآوری، حوزه های اجتماع دانش، نواحی خالق،  دانش، حوزه های دانش، مناطق نوآوری، نواحی نوآوری، مرا

کز دانش یا خالقیت، شهر یادگیرنده، منطقه یادگیرنده، آزمایشگاه زنده شهری و شهر دانش مرا

31صنعت25
شهر هوشمند، شهر باهوش، شهر همه جا حاضر، تکنوپل، پارک  علوم، پارک  فناوری، تکنوپلیس، مجتمع های 
کز رشد فناوری، مکان های دانش، مناطق نوآوری،  صنعتی فناوری شهر علوم، پارک صنعتی فناوری و علوم و مرا

کز دانش یا خالقیت و آزمایشگاه زنده شهری  کز نوآوری، مرا نواحی نوآوری، مرا

24دانشگران26
کز نوآوری، حوزه های  مکان های دانش، حوزه های دانش، مناطق نوآوری، نواحی نوآوری، محله های دانش، مرا
کز دانش یا خالقیت، شهر یادگیرنده، منطقه یادگیرنده، آزمایشگاه زنده شهری  اجتماع دانش، نواحی خالق، مرا

و شهر دانش

27

الگوی مدیریت

کز مالی و  مدیریت توسط مرا
ارتباطی جهانی

کلبه الکترونیک، شهر از راه دور، شهر ناپیدا، ای توپیا، تکنوبرب، شهر بیت ها و شهر عام16 شهر اطالعاتی، 

28
مدیریت متمرکز با دستور 

العمل و چارچوب ویژه
22

شهر همه جا حاضر، تکنوپل، پارک  علوم، پارک  پژوهش، پارک  فناوری، تکنوپلیس، مجتمع های صنعتی فناوری 
کز رشد فناوری  شهر علوم، پارک صنعتی فناوری و علوم و مرا

شهر دیجیتال، شهر الکترونیک، شهر سایبری، شهر اینترنتی، شهر مجازی27مدیریت متمرکز29

30
مدیریت نیمه متمرکز و مبتنی 

بر حکمروایی شبکه ای
19

کز نوآوری، حوزه های  مکان های دانش، حوزه های دانش، مناطق نوآوری، نواحی نوآوری، محله های دانش، مرا
کز دانش یا خالقیت، آزمایشگاه زنده شهری، شهر هوشمند و شهر باهوش اجتماع دانش، نواحی خالق، مرا

شهر یادگیرنده، منطقه یادگیرنده و شهر دانش23حکمروایی شبکه ای31

32

مکان مندی 
)محدوده کالبدی 

معین(

ج  محدوده  مشخص خار
از شهر

29
تکنوپل، پارک  علوم، پارک  پژوهش، پارک  فناوری، تکنوپلیس، مجتمع های صنعتی فناوری شهر علوم، پارک 

کز رشد فناوری صنعتی فناوری و علوم و مرا

کز نوآوری و نواحی خالق 22محدوده  مشخص مجاور شهر33 مکان های دانش، حوزه های دانش، مناطق نوآوری، نواحی نوآوری، مرا

آزمایشگاه زنده شهری23محدوده مشخص درون شهر34

35
محدوده  مشخص در درون، 

بیرون یا مجاور شهر
34

کز نوآوری، حوزه های  مکان های دانش، حوزه های دانش، مناطق نوآوری، نواحی نوآوری، محله های دانش، مرا
کز دانش یا خالقیت اجتماع دانش، نواحی خالق و مرا

36
محدوده جغرافیایی 

نامشخص
15

شهر اطالعاتی، شهر دیجیتال، شهر الکترونیک، شهر سایبری، شهر اینترنتی، شهر مجازی، شهر همه جا حاضر، 
شهر هوشمند، شهر باهوش، شهر یادگیرنده، منطقه یادگیرنده و شهر دانش
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یا  مکان  داشتن  )موضوعیت  مندی  مکان  بحث  اهمیت  به  توجه  با 
موقعیت مکانی فضاهای دانش بنیان( برای سیاست گذاری توسعه و 
برنامه ریزی شهری و همچنین ارتباط درهم تنیده نوع دانش مورد نیاز 
گفتمان توسعه، نقش شهروندان  برای توسعه با دیگر مؤلفه ها )شامل 
و  تاریخی(  دوره  و  مدیریت  الگوی  آنها،  مشارکت  و  اصلی  کنشگران  و 
این که نوع دانش مورد نیاز برای توسعه تا حدود زیادی همراستا و بیانگر 
این  از  و ساده تر  ارائه تصویری روشن  برای  یادشده است،  مؤلفه های 
گونه شناسی  آنها،  از  گویاتری  مفاهیم و به دست دادن درک عمیق و 

بر اساس دو مؤلفه مکان مندی و نوع  مفاهیم فضاهای دانش بنیان 
گرفته است. همچنین با توجه به  دانش مورد نیاز برای توسعه صورت 
گسترده ای از مفهوم محدود علم و فناوری  که دانش شامل طیف  این 
تا مفهوم وسیع تر اجتماعی )دانش عینی_ذهنی، صریح_ضمنی، علمی 
و تجربی، هنر، دانش بومی و ...( است، در اینجا مراد از مبتنی بر دانش، 
توجه به همه انواع دانش و وجوه اجتماعی و مراد از مبتنی بر فناوری، 

توجه صرف به ابعاد فنی_ تخصصی و فاواست. 

جدول شماره 4: مقایسه فضاهای دانش بنیان بر اساس مؤلفه ها ی هفت گانه

فضای دانش

محورهای تمایز )مؤلفه های متمایز کننده(

ــان اصـــلـــی  ــ ــم ــ ــت ــ ــف ــ گ
توسعه

نوع دانش مورد نیاز 
برای توسعه

الگوی مدیریتکنشگران اصلی
مکان مندی )محدوده 

کالبدی معین(
دوره مهم 

تاریخی 

کلبه الکترونیک، شهر از  شهر اطالعاتی )شامل 
شهر  ای توپیا، تکنوبرب،  ناپیدا،  شهر  دور،  راه 

بیت ها و شهر عام(
کز مالی و ارتباطی جهانیITتوسعه اقتصادی مرا

جریان ها  مدیریت 
کز مالی و  توسط مرا

ارتباطی جهانی
-1980

پژوهش،  پـــارک   عــلــوم،  پـــارک   )شــامــل  تکنوپل 
پارک  فناوری، تکنوپلیس، مجتمع های صنعتی 
فناوری شهر علوم، پارک صنعتی فناوری و علوم 

کز رشد فناوری( و مرا

توسعه اقتصادی
فنی- مهندسی 

ICT و
دولت، دانشگاه ها و صنعت

مـــدیـــریـــت مــتــمــرکــز 
و  العمل  دســتــور  بــا 

چارچوب ویژه

مـــحـــدوده مـــشـــخـــص و 
عموما برون شهری

1980 و 
1990

)شامل  دانــش  حوزه های  یا  دانــش  مکان های 
محله های  ــوآوری،  ــ ن نــواحــی  ــوآوری،  ــ ن مناطق 
کز نوآوری، حوزه های اجتماع دانش،  دانش، مرا

کز دانش یا خالقیت( نواحی خالق و مرا

تـــوســـعـــه پــــــایــــــدار و 
اولویت  ــا  )ب یکپارچه 

توسعه اقتصادی(

دانش با ارزش افزوده 
باالی اقتصادی 

صنعت،  دانشگاه ها،  دولـــت، 
گــــــــــــذاران بــخــش  ســــرمــــایــــه 

خصوصی و شهروندان

تــا حـــدودی مبتنی 
ــــی  ــروای ــمــ ــکــ بــــــر حــ

شبکه ای

در  مشخص  مــحــدوده  
مجاور  و  بیرون  درون، 
درون  )اغــــلــــب  ــر  ــهـ شـ

شهری(

از 2000 تا 
کنون

آزمایشگاه زنده شهری
تــوســعــه اقــتــصــادی و 

توسعه اجتماعی
دانش با ارزش افزوده 

باالی اقتصادی 

دانشگاه ها،  شهری،  مدیریت 
گذاران بخش  صنعت، سرمایه 

خصوصی و شهروندان

تــا حـــدودی مبتنی 
ــــی  ــروای ــمــ ــکــ بــــــر حــ

شبکه ای

مـــحـــدوده مــشــخــص و 
عموما درون شهری

از 2010 تا 
کنون

شهر دیجیتال )شهر الکترونیک، شهر سایبری، 
شهر اینترنتی(

1990-مدیریت متمرکزمدیریت شهریICTتوسعه اقتصادی

-مدیریت متمرکزمدیریت شهریICTتوسعه اقتصادیشهر مجازی
1990 و 

2000

)U-شهر همه جا حاضر )شهر
ــتــصــادی،  تــوســعــه اق
محیط  و  اجــتــمــاعــی 

زیستی

فنی- مهندسی 
ICT و

دانشگاه ها،  شهری،  مدیریت 
گذاران بخش  صنعت، سرمایه 

خصوصی

مـــدیـــریـــت مــتــمــرکــز 
و  العمل  دســتــور  بــا 

چارچوب ویژه
-

از 2010 تا 
کنون

شهر هوشمند و شهر باهوش
ــتــصــادی،  تــوســعــه اق
محیط  و  اجــتــمــاعــی 

زیستی

فنی- مهندسی 
ICT و

دانشگاه ها،  شهری،  مدیریت 
گذاران بخش  صنعت، سرمایه 

خصوصی و شهروندان

تــا حـــدودی مبتنی 
ــــی  ــروای ــمــ ــکــ بــــــر حــ

شبکه ای
-

از 2000 تا 
کنون

شهر یادگیرنده و منطقه یادگیرنده
تــوســعــه اجــتــمــاعــی و 

توسعه انسانی
همه انواع دانش

دانشگاه ها،  شهری،  مدیریت 
گـــذاران  ــران، ســرمــایــه  ــگ ــش دان

بخش خصوصی و شهروندان

حـــــــکـــــــمـــــــروایـــــــی 
شبکه ای

-
از 2000 تا 

کنون

شهر دانش

تـــوســـعـــه پــــــایــــــدار و 
اقتصادی،  یکپارچه 
محیط  اجــتــمــاعــی، 

زیستی و نهادی

همه انواع دانش
دانشگاه ها،  شهری،  مدیریت 
گـــذاران  ــران، ســرمــایــه  ــگ ــش دان

بخش خصوصی و شهروندان

حـــــــکـــــــمـــــــروایـــــــی 
شبکه ای

-
از 2000 تا 

کنون
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بدین ترتیب چهار گونه فضای دانش بنیان قابل شناسایی است )تصویر 
اطالعاتی  شهر  مانند  مکان مند:  فناوری_غیر  بر  مبتنی   -1  :)1 شماره 
کلبه الکترونیک، شهر از راه دور، شهر ناپیدا، ای توپیا، تکنوبرب،  )شامل 
شهر بیت ها و شهر عام(، شهر دیجیتال )شهر الکترونیک، شهر سایبری، 
شهر   ،)U-شــهــر( حاضر  همه جا  شهر  مــجــازی،  شهر  اینترنتی(،  شهر 
هوشمند و تا حدودی شهر باهوش، 2- مبتنی بر فناوری_مکان مند: 
فــنــاوری،  پـــارک   پـــارک  پــژوهــش،  پـــارک  عــلــوم،  مانند تکنوپل )شــامــل 
صنعتی  پــارک  علوم،  شهر  فناوری  صنعتی  مجتمع های  تکنوپلیس، 
کز رشد فناوری(، 3- مبتنی بر دانش_غیرمکان مند:  فناوری و علوم و مرا
بر  یادگیرنده و 4- مبتنی  یادگیرنده و منطقه  مانند شهر دانــش، شهر 
ــوآوری،  ن مناطق  )شامل  دانــش  مکان های  مانند  دانش_مکان مند: 
اجتماع  حوزه های  ــوآوری،  ن کز  مرا دانــش،  محله های  ــوآوری،  ن نواحی 
کز دانش یا خالقیت( و آزمایشگاه زنده شهری. دانش، نواحی خالق و مرا

نتیجه گیری. 5
فزاینده  تقاضای  به  طبیعی  کنشی  وا به عنوان  بنیان  دانش  فضاهای 
برای زندگی پایدار، بهبود رفاه شهروندان، افزایش بهره وری، صرفه جویی 
در انـــرژی، بهبود کیفیت آب و هــوا، افــزایــش مشارکت شهروندان در 
تصمیم گیری ها به کمک ساختارهای اطالعاتی هوشمند و نظام کارآمد 
از  انتقال مسئولیت به خود شهروندان، جلوگیری  آموزش شهروندی، 
تصمیم گیری مبتنی بر آزمایش و خطا و هدر رفتن زمان و منابع، استفاده 
مؤثر از منابع در دسترس، مطرح و تکامل یافته است. فضاهای دانش 
بنیان در پی افزایش سرعت جمع آوری اطالعات، به اشتراك گذاشتن 
اطالعات برای امکان پذیر ساختن مشارکت در سراسر نهادها و حوزه ها، 
مدیریت پویای بحران ها و افزایش تاب آوری شهر هستند. بدین ترتیب، 
این فضاها، زمینه سکونت و فعالیت طبقه خالق برای جذب سرمایه 
فرصت های اقتصادی و  افزایش  شهر،  به  بیشتر  و تولید ارزش افــزوده 
اجتماعی شهر در جهان بدون مرز و شکل گیری فرایندهای پایدار توسعه 

شهری را فراهم می  آوردند.   
     یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که مفاهیم مختلف فضاهای 

از تمرکز بر مفهوم محدود علم و فناوری  گذشت زمان  دانش بنیان با 
عینی_ذهنی،  )دانــش  دانــش  اجتماعی  وسیع تر  مفهوم  بر  کید  تأ به 
رسیده اند.   )... و  بومی  دانــش  هنر،  تجربی،  و  علمی  صریح_ضمنی، 
توسعه  به  فناوری  بر  مبتنی  اقتصادی  توسعه  از  نیز  توسعه  گفتمان 
گون اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی  گونا پایدار و یکپارچه در ابعاد 
فعاالنه  زمان، مشارکت  به مرور  یافته است. همچنین  تغییر  نهادی  و 
شهروندان در ایجاد، توسعه و مدیریت فضاهای دانش بنیان، جایگزین 
تعداد  متمرکز  و  دولتی  مدیریت  به جای  و  شده  ایشان  منفعل  نقش 
محدودی ذینفع مانند دانشگاه ها و صنعت با دستورالعمل و چارچوب 
دانشگاه ها،  شهری،  مدیریت  مانند  کنشگران  از  وسیعی  طیف  ویــژه، 
گذاران بخش خصوصی و شهروندان در چارچوب  دانشگران، سرمایه 
کنون شاهد  ا دارنــد. همچنین  تعامل  یکدیگر  با  حکمروایی شبکه ای 
گذار از نگاه سخت افزاری و مبتنی بر سرمایه های ملموس و شبکه های 
زیرساختی به نگاه نرم افزاری و مبتنی بر سرمایه های فکری غیرملموس 
و نظام نوآوری دانش هستیم. از سویی، الگوی مدیریت و برنامه ریزی 
و  زیست پذیری  استانداردهای  افزایش  از  نیز  بنیان  دانــش  فضاهای 
مدیریت پیچیدگی به زمینه سازی و ظرفیت سازی تعامل شهروندان 
یافته  تأثیرگذاری سیاسی و فرهنگی تغییر  بلند مدت و  یادگیری  برای 
بیانگر  بنیان،  پارادایمی فضاهای دانش  این روندها و تغییرات  است. 

نوعی همگرایی مفهومی است.
دلیل  )به  دانــش  شهر  و  هوشمند  شهر  چون  مفاهیمی  ترتیب،  بدین 
شهر  مانند  مفاهیمی  جایگزین  ــادی  زی حــدود  تا  معنایی(  دربرگیری 
برنامه ریزی  و  گــذاری  سیاست  در  و  شده اند  مجازی  شهر  و  دیجیتال 
فضاهای دانش بنیان بیشتر استفاده می شوند. مفهوم شهر دانش نیز 
به عنوان چتری برای سایر مفاهیم همچون مکان دانش، شهر یادگیری 
و شهر هوشمند تلقی شده است. همچنین یافته های حاصل از بررسی 
گانه نشان  تطبیقی فضاهای دانش بنیان بر اساس مؤلفه های هفت 
گذشت زمان با تغییرات پارادایمی  که فضاهای دانش بنیان با  می دهد 
کید بر مفهوم  گذار از تمرکز بر مفهوم محدود علم و فناوری به تأ همچون 
گفتمان توسعه اقتصادی به توسعه  گذار از  وسیع تر اجتماعی دانش، 

گونه شناسی فضاهای دانش بنیان بر اساس مکان مندی و نوع دانش مورد نیاز برای توسعه تصویر شماره 1: 
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گون اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی  گونا پایدار و یکپارچه در ابعاد 
گذار از نقش منفعل شهروندان به مشارکت فعاالنه ایشان در  و نهادی، 
گذار از مدیریت دولتی  ایجاد، توسعه و مدیریت فضاهای دانش بنیان، 
و متمرکز تعداد محدودی ذی نفع با دستورالعمل و چارچوب ویژه به 
گذار  کنشگران،  حکمروایی شبکه ای مبتنی بر تعامل طیف وسیعی از 
شبکه های  و  ملموس  سرمایه های  بر  مبتنی  و  سخت افزاری  نگاه  از 
زیرساختی به نگاه نرم افزاری و مبتنی بر سرمایه های فکری غیرملموس 
گذار از الگوی مدیریت و برنامه ریزی برای افزایش  و نظام نوآوری دانش، 
و  زمینه سازی  به  پیچیدگی  مدیریت  و  زیست پذیری  استانداردهای 
ظرفیت سازی تعامل شهروندان برای یادگیری بلندمدت و تأثیرگذاری 
سیاسی و فرهنگی مواجه بوده است. این روندها و تغییرات پارادایمی 
بیانگر نوعی همگرایی مفهومی ویژگی ها و مؤلفه های فضاهای دانش 

بنیان است. 
گونه شناسی فضاهای دانش بنیان نشان می دهد  عالوه بر این، نتایج 
گونه شناسی این فضاها بر اساس دو مؤلفه مکان مندی و نوع دانش  که 
مورد نیاز برای توسعه، به دلیل نقش شاخص این مؤلفه ها برای تمایز 
به  فضاها  این  از  گویاتری  و  عمیق  درک  بنیان،  دانش  فضاهای  انــواع 
محدودیت های  دارای  گونه شناسی  وجــود،  این  با  می دهند.  دست 
گونه شناسی وابسته  که این پژوهش را نیز متٌاثر می سازد.  ذاتی است 
به ذهنیت پژوهشگر و فاصله بین او و واقعیت است. همچنین پدیده ها 
انعطاف پذیری،  به دلیل  و  ناپذیرند  جدائی  اجتماعی شان  زمینه  از 
انطباق پذیری و پویایی انسان و فعالیت هایش، نمی توان مرزهای دقیق 
و تمیز پذیر در مورد پدیده های انسانی قائل بود. در این پژوهش نیز 
نمی توان مرزبندی دقیقی بین فضاهای دانش بنیان مشخص نمود. 
چنان که در بسیاری از موارد، تعاریف پژوهشگران مختلف برای مفاهیم 
تصویری  نمی توان  که  است  متفاوت  آنچنان  بنیان  دانــش  فضاهای 
گر چه فضاهای دانش بنیان از  روشن از آن ارائه نمود. بدین ترتیب، ا
نظر نوع دانش مورد نیاز برای توسعه، در محدوده ای از پیوستار مبتنی 
بر فناوری تا مبتنی بر دانش و از نظر مکان مندی نیز در محدوده ای از 
گستره  با این حال،  تا مکان مند قرار می گیرند،  پیوستار غیرمکان مند 
دارد.  وجود  مکان مندی  مانند  مؤلفه هایی  برای  امکان ها  از  وسیعی 
کالبدی  که بازنمایِی دیجیتاِل یک محدوده  برای مثال، شهر مجازی 
شهر  دانـــش،  شهر  مانند  بنیانی  دانـــش  فــضــاهــای  و  ــت  اس مشخص 
یادگیرنده، شهر هوشمند، شهر باهوش، شهر دیجیتال و شهر همه جا 
کلیت آن  که در ارتباط با مفهوم جغرافیایی شهر و  حاضر، با وجودی 
کالبدی مشخص، ملموس و تعریف  که محدوده  هستند، به این دلیل 
شده ای را به ذهن متبادر نمی سازند، طبق تعریف، غیرمکان مند تلقی 

شده اند.
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