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مقدمه 
جهان پیوسته در حال تبدیلشدن به مکانهای شهری است (.)Boulle et al., 1991: 179-188; Li et al., 2005: 1
براساس آمار دفتر امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال  ،1646بیش از  51/5درصد جمعیت جهان در
شهرها زندگی میکنند (.)United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2016: ii
همچنین براساس پیشبینی سازمان ملل ،جمعیت شهری جهان از سال  1/6( 1646میلیارد) تا سال  5/1( 1656میلیارد)
دو برابر خواهد شد ()United Nations, 2011: 1؛ بنابراین پژوهشگران بر پیچیدگیهای روبهرشد شهرها تمرکز
کردهاند ( Pigeon, 2007: 18به نقل از احدنژاد و همکاران  .)11 :4315همزمان با این پیچیدگیها و تغییرات ،شهرها با
چالشهای عمدهای از جمله رشد ،عملکرد ،رقابت و معیشت ساکنان روبهرو هستند ( McKinsey and Company,

)2013: 29؛ بنابراین سیاستگذاران شهری باید راهبردهای جدیدی بهمنظور افزایش عملکرد و پایداری شهرها طراحی
کنند .برای این منظور بسیاری از مدیران راهحل تبدیل شهرها به شهر هوشمند ،باهوش ،خالق و دانشبنیان را انتخاب
کردهاند ( .)Ben Letaifa, 2015: 1414در مطالعات اخیر مرتبط با توسعة شهری ،توجه به اهمیت خلق دانش ،انتشار
دانش و کاربرد دانش و اطالعات افزایش یافته است ( ;McFarlane, 2011: 5; McCann and Ward, 2012: 159

)Campbell, 2012: 15؛ همچنین بسیاری از پژوهشگران ،تصمیمسازان پیشروان و توسعهدهندگان دربارة مبنای
منطقی توسعه و تبدیل شهرها به شهرهای داناییمحور توافق گستردهای دارند ( Carrillo, 2004: 31; Van Winden

 .)et al., 2007: 527; Yigitcanlar et al., 2008: 67در این زمینه ،اهمیت کاربست مدیریت دانش برای سازمانها
کامالً آشکار است (.)Donate and Sánchez de Pablo, 2015
مدیریت دانش بر سه موضوع اصلی انسان ،ساختار و فناوری تأکید دارد .این مفهوم با ایجاد ساختار مناسب و
زیرساختارهای فناوری الزم در سازمان و با محور قراردادن انسان و تولید و استفادة صحیح از منابع دانش به اهداف
سازمانی دست مییابد (ایزدیان و همکاران ،)66 :4311 ،با این حال ،در برنامهریزی شهری سنتی و رویکردهای توسعه،
تصویر روشنی از چگونگی شکلگیری راهبردهای جدید توسعة دانشبنیان و استفادة تأثیرگذار از اهرمهای برنامهریزی
شهری بهمنظور شناسایی توسعة داناییمحور شهرها ارائه نمیشود .مفهوم شهر دانایی برگرفته از راهبردی است که با
داشتن توانایی بسیار در رشد خالقیت ،نوآوری و دانش ،در زمینهای از اقتصاد و جامعة درحالرشد داناییمحور جوالن
میدهد .از این نظر میتوان شهر دانایی را شهری یکپارچه دانست که از دیدگاه فیزیکی و نهادی ،عملکردهای پارکهای
علم و فناوری را با عملکردهای شهری ترکیب میکند .درحقیقت این شهر ،پارادایمی خوشایند برای شهرهای پایدار آینده
را ارائه میدهد (.)Yigitcanlar, 2010: 1771
بهکمك حکمروایی شهری دانشبنیان میتوان در همة ابعاد به رفع معضالت شهری پرداخت .حکمروایی شهری
ساختار جدیدی در فرایند مدیریت شهرهاست که اشکال سنتی و متمرکز مدیریتی در شهرها را دگرگون میکند و مبانی
نظری آن را به چالش میکشد .رهاورد جدید این رویکرد در یکپارچگی جامعة شهروندی ،مدیریت شهری و بخشهای
خصوصی برای رویارویی با مسائل شهرهاست (علیزاده و همکاران .)465 :4311 ،حکمروایی شهری رویکردی جدید در
بحث تحوالت مدیریت شهری است که مدیریت آگاهانة ساختارهای حکومتی را با قصد تقویت حوزههای عمومی

نکنندةحکمرواییشهریدانشبنیان...
مؤلفههایتبیی 

تحلیل

973

دربرمیگیرد (برکپور و اسدی .)416 :4311 ،به اعتقاد مجامع جهانی ،در مبحث حکمروایی شهری مهمترین اصل برای
اجرای آن ،شناخت شاخصها و اصول مربوط به نحوة اجرای آن است؛ زیرا بهکمك این مؤلفهها و شاخصها مبادی
بنیادی و نگرشهای این رویکرد شناخته میشود (.)Evans et al., 2005: 1
براساس آنچه بیان شد ،حکمروایی شهری دانشبنیان ترکیبی از حکمروایی شهری با مدیریت دانشبنیان است؛ بدین
معنی که همة مؤلفههای حکمروایی شهری به نحوی خصیصة دانشی به خود بگیرند که سبب افزایش کارایی آنها شود.
حکمروایی شهری رویکردی نو در حوزة مدیریت شهری است که با تلفیق مقولة دانش و مؤلفههای دانشبنیان در آن
میتوان راهکاری نو برای حل معضالت شهرها ،بهویژه کالنشهر تبریز ارائه داد .تلفیق مؤلفههای متکی بر دانش در
قالب رویکرد دانشبنیان با مؤلفههای حکمروایی شهری ،بهمنظور برخورد با مسائل و چالشهای شهری برای برنامهریزی
و مدیریت آنها در کالنشهری مانند تبریز -که چنین بستری از قبل برای آن فراهم نشده است -با چالشهایی مواجهه
میشود که باید در سیاستگذاریهای مربوط به آن مدنظر قرار بگیرد .رویکرد حکمرانی شهری در راستای یکپارچگی
عملکردی و نبود تفرق منافع میان ذینفعان و منابع قدرت در شهرها نقشی اساسی دارد؛ از اینرو میتوان با تجهیزشدن
به مقولة دانش ،بسیاری از چالشهای گسترة فضایی کالنشهر تبریز را که عالوهبر نبود یکپارچگی عملکردی صاحبان
قدرت و تصمیمگیری ،شامل توسعة ناموزون فضایی در این کالنشهر است ،مدنظر قرار داد و راهکاری پایدار برای حل
این چالشها درنظر گرفت؛ برایناساس در مطالعة حاضر ،مؤلفههای تبیینکنندة حکمروایی شهری دانشبنیان،
اولویتهای برنامهریزی برای بسترسازی و کاربست آن در کالنشهر تبریز ارائه شده است.

مبانینظری 
جوامع بشری با شتاب بیسابقهای بهسوی جامعة دانشی پیش میروند .شواهد و روندهای جهانی نشان میدهد
رقابتپذیری کشورها به توانایی آنها در ایجاد ،بهکارگیری و انتقال دانش ،بهویژه دانش فناورانه بستگی دارد (ایزدیان و
همکاران .)61 :4311 ،شناخت دانش (منبع سازمانی) ،نظریههای رشد و ظهور سازمانهای دانشبنیان ،حوزة جدیدی از
مدیریت دانش در نظامهای اطالعاتی را بهوجود آوردهاند .این پیشرفتها نشان میدهد دانش در شکلهای مختلف،
دارایی و سرمایة انسانی است و سرمایهگذاری در آن به کاالها و خدمات یا فناوری باال منجر میشود (حقی و همکاران،
 .)51 :4313درواقع مدیریت دانش مبحثی است که در آن یك سازمان آگاهانه و فراگیر دانش خود را بهصورت منابع،
اسناد و مهارتهای انسانی جمعآوری و سازماندهی میکند ،به اشتراک میگذارد و به تجزیه و تحلیل آنها میپردازد
( .)Wiig, 1999: 1سازمانها بهکمك ابزارهای گروهبندی و فناوریهای مدیریت اسناد میتوانند دانش را در هر دو
شکل ساختاریافته و بدون ساختار ذخیره و بازیابی کنند و این دانش را در طول زمان و فضا به اشتراک بگذارند ( Bandi

)and Mehra, 2014: 161؛ البته مسئله این است که همة دانشها با استفاده از ارتباطات دیجیتال قابلانتقال نیستند.
درحقیقت دانش را میتوان به دو نوع صریح و ضمنی تقسیمبندی کرد« .نوناکا» و نویسندگانی دیگر از جمله «هال» و
«آندریانی» دانش صریح را دانشی میدانند که قابل رمزگذاری و کدگذاری باشد و درنتیجه بتوان آن را بهسادگی مخابره،
پردازش ،منتقل و در پایگاه دادهها ذخیره کرد .این نوع از دانش را میتوان شکل داد و در قالب فرمول علمی یا کتابچة
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راهنما میان افراد سازمان منتشر کرد .دستورالعملها ،قوانین ،رویههای انجام کار ،آییننامهها ،شرح جزئیات و همانند
اینها که بهصورت رسمی و بهآسانی در میان افراد سازمان قابلانتقال است ،دانش صریح بهحساب میآیند که در مقابل
دانش ضمنی ،شخصی است و فرمولهکردن آن دشوار بهنظر میرسد .این نوع دانش که با استفاده از تسهیم تجربیات با
مشاهده و تقلید بهدست میآید ،ریشه در اعمال ،رویهها ،ارزشها و احساسات افراد دارد .همچنین قابل کدگذاری نیست و
از طریق یك زبان مخابره نمیشود (سپهری و ریاحی .)1 :4311 ،درواقع دانش بهکمك تجربه و فراگیری ناآگاهانه از
مهارتها ،ناخودآگاه بهدست میآید؛ مانند وقتی که مردم با هم ارتباط دارند و از رفتارهای هم دانش کسب میکنند
(پوررمضان و همکاران .)471 :4315 ،با این حال ،در مطالعات بسیاری ثابت شده است که مدیریت دانش ضمنی میتواند
با ارتقای عملکرد کارکنان و تواناییهای سازمانی بر عملکرد سازمان تأثیرگذار باشد (Lee and ; Karim, 2012: 5

.)Choi, 2003: 183; Siu, 2006: 495
بیش از یك دهه است که «دانش» در بسیاری از رشتههای مطالعات مدیریتی مدنظر قرار گرفته است ( Nicolai,

 ،)2007: 30اما این موضوع در مطالعات شهری ،بهویژه در ایران مبحث جدیدی است که کمتر به آن پرداخته شده و
چگونگی تعبیة آن در همة ابعاد مدیریت ،توسعه و برنامهریزی شهری مبهم است .این کاربرد دانش در مطالعات شهری،
در دو مبحث «توسعة شهری دانشبنیان» و «مدیریت شهری دانشبنیان» که شکل جدید آن «حکمروایی شهری
دانشبنیان» است بررسی میشود.
دانشبنیان 

توسعةشهری

با توجه به کارایینداشتن مدلهای سنتی توسعه ،امروزه بر توسعة مبتنی بر دانش برای جوامع شهری تأکید بسیاری شده
است .چشمانداز توسعة شهری دانشبنیان ،که معموالً بهعنوان  4 KBUDمعرفی میشود ،درواقع انتقال منابع دانشی در
توسعة محلی بهمنظور تأمین اساس توسعة پایدار و ایجاد فرایند پیوستة یادگیری اجتماعی است که در آن شهروندان از
تغییرات محیطی شهر آگاهی مییابند (میراکبری و همکاران .)174 :4315 ،توسعة شهری دانشبنیان ،پارادایمی با چهار
گزینة توسعة اصلی (اقتصادی ،فرهنگی-اجتماعی ،محیطی-شهری و نهادی) است (.)Yigitcanlar, 2012
ییگیتسانالر ( )1644همسو با بحثهای رومین و مالدونادو ( )1646توسعة شهری دانشبنیان را الگوی جدید توسعه
در عصر اقتصاد دانش جهانی معرفی کرد که دستیابی به کامیابی اقتصادی ،نظم فضایی اجتماعی ،پایداری محیطی و
حکمروایی خوب را برای شهر به ارمغان میآورد .یا اینکه به طراحی هدفمند یك شهر برای تشویق به تولید ،نشر و
بهرهگیری از دانش در یك محیط انسانی با امنیت اقتصادی و اجتماعی ،پایداری محیطی و حکمروایی خوب میپردازد
( .)Yigitcanlar and Lönnqvist, 2013: 359توسعة شهری دانشبنیان با توسعة اقتصادی ،اجتماعی ،فضایی (محیط
طبیعی و محیط ساختهشده) و توسعة نهادی بهعنوان محرک سه مورد قبلی ارتباطی متقابل دارد .در شکل  ،4چارچوب
مفهومی توسعة شهری دانشبنیان آمده است.

1. Knowledge Based Urban Development
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دانشبنیان 

شکل.8چارچوبمفهومیتوسعةشهری
منبع Yigitcanlar and Lönnqvist, 2013:

دانشبنیان 

حکمرواییشهری

تجربههای جهانی نشان میدهد برای تحقق توسعة پایدار و پیشرفت همهجانبه در ادارة هر سطحی از فضا ،تمرکززدایی،
دموکراسی غیرمتمرکز ،کوچكسازی ساختارهای حاکمیتی ،ازسرگیری برنامهریزی مردم پایه و محیط پایه و توجه به
مقتضیات محلی الزاماتی اجتنابناپذیرند (بوچانی و همکاران .)141 :4316 ،امروزه تعاریف سنتی از روند مدیریت تغییر
یافته و حتی رویکرد مشارکت شهر به شهر نیز مطرح شده است .دلیل این امر ،فرایند جهانیسازی و گسترش ارتباطات،
ظهور نهضتهای اجتماعی مانند جوامع مدنی ،بخشهای خصوصی ،فشار و خواست اذهان عمومی و علمی برای ایجاد
روند مشارکتپذیری نهادهای مدیریتی در تمام سطوح بهویژه شهرهاست ( .)UCLG, 2006در تغییر نگرش مدیریت
شهری با تعریف شاخصهای جامع و مشخصکنندة ماهیت پایدار در فرایند ادارة امور شهرها همزمان با تحوالت در
دیدگاههای سیاسی ،اقتصادی و علمی توسعه و برنامهریزی ،حکمروایی شهری نتیجة نهایی این تغییر نگرش است که در
فرایند مدیریت شهری به آن توجه میشود .درواقع ،حکمروایی شهری بر تعامل پویای سازمانهای دولتی ،نیروهای بازار
و نهادهای اجتماعی تأکید دارد ( .)Fu, 2018: 2; and Zhang et al., 2016: 63به اعتقاد فریدمن ،جامعة شهری،
مدیریت شهری و درواقع همة ذینفعان شهر میتوانند مفهوم حکمروایی شهری را درک کنند و تحوالت مثبت آن را در
دستیابی به تعالی شهری و غلبه بر مشکالت شهر خود بهکار بگیرند .این مسئله زمانی پدیدار میشود که عالوهبر پذیرش
شاخصها و مبادی اصلی این رویکرد در مدیریت شهری ،که به تغییرات درونی مدیریت شهری مربوط میشود ،خود
مدیریت شهری این تغییرات مثبت را همراه و مالزم با مردم و دیگر بخشهای دخیل در زندگی و توسعة شهری بهسوی
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مناسبات و روابط بیرونی خود با پذیرش اصول و شاخصهای حکمروایی (انعطافمندی ،نبود استبدادگرایی،
مشارکتپذیری و پاسخگویی) سوق دهد ( Prier, 2005به نقل از علیزاده و همکاران  .)441 :4315نگاهی گذرا به سیر
تحول رویکردهای مدیریت شهری نشان میدهد ،این مقوله از دیدگاه سنتی متمرکز و غیرشفاف عبور کرده و پس از
آزمون رویکردهای گوناگون ،بهسوی دیدگاههای غیرمتمرکز با تغییرات مثبت ساختاری و نهادی همزمان با افزایش
مشارکت جامعة مدنی و بخش خصوصی و بهرهگیری از مدیریت دانشی سوق یافته است (جدول .)4
امروزه پس از آزمون رویکردهای متعدد در حوزة مدیریت و هدایتگری ،گسترههای بزرگ فضایی مانند کالنشهرها
مشخص شدهاند .در این میان ،حکمروایی شهری ساختاری کارآمد برای هدایتگری و تصمیمگیری در مواجهه با
چالشها و پیچیدگیهای روزافزون پیشروی نیازمندیها و بهرهمندیهای فضایی کالنشهرهاست .از سوی دیگر و در
عصر جدید به نظر میرسد بهکمك آزمون موفق رویکردهای دانشبنیان که بیش از هر رویکرد دیگری در جهت توسعة
پایدار و متوازن در همة حوزههای تبیینکنندة توسعه حرکت کرده است ،کاربست این ویژگی ممتاز (اتکا به دانش و
فناوری در حکمرانی مناطق شهری از جمله کالنشهرها و پدیدارشدن آنها در پیشرانهای ممتاز حکمروایی شهری)
میتواند نویدبخش نگاهی نو به چالشها و نیازهای پیشروی توسعه در کالنشهرها و چگونگی مواجهه با آنها باشد.
جدول.8سیرتحولرویکردهایمدیریتشهری 

رویکردها 
رویکرد عرضهمحور ()4176
رویکرد پروژهگرا ()4116
رویکرد بلندمدتنگر ()4116
رویکرد حکمروایی شهری ()1666
رویکرد حکمروایی دانشبنیان ()1667
منبع :برکپور و اسدی4311 ،؛ علیزاده و همکاران،

مش صههایعملکردی 
برنامهریزی بلندمدت و جامع برای تأمین خدمات در مقیاس وسیع
مداخله در قالب پروژههای کوچك آزمایشی و اجتماعات محلی خودیار
تأکید بر ظرفیتسازی محلی و تقویت نهادی سازمانی برای مدیریت فرایند توسعه شهری
تأکید بر توسعة نهادی و مداخالت جامعة مدنی ،بخش خصوصی ،مشارکت و انعطافپذیری
تحوالت ساختاری ،استفاده از فناوریهای جدید و تأکید بر مشارکت شهروندان ،بخش خصوصی
و دولت در ایجاد ،اشتراکگذاری و کاربست دانش برای حل مسائل شهری
4311؛ Nicolai, 2007

شکل.2مدلمفهومینظریپژوهش 
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روشپژوهش 
مطالعة حاضر کاربردی و توصیفی-تحلیلی است .گردآوری دادههای توصیفی پژوهش به روش اسنادی و بهصورت
مراجعه به منابع نظری مرجع و معتبر صورت گرفت .همچنین برای گردآوری دادههای تحلیلی پژوهش از روش پیمایشی
با ابزار پرسشنامه استفاده شد .در این راستا به روش دلفی و با نمونهگیری هدفمند ،از دیدگاههای  56کارشناس و خبره

4

مرتبط با موضوع پژوهش برای جمعآوری دادههای کمی و ارزشگذاری شده در راستای متغیرهای تبیینکنندة پژوهش
استفاده شد .ابزار پژوهش برای پیشبرد اهداف و پرسشهای پژوهش در قالب اولویتهای برنامهریزی برای کاربست
حکمروایی شهری دانشبنیان در کالنشهر تبریز ،مدل تصمیمگیری چندمعیارة تاپسیس فازی ( 1)FTOPSISو برای
پیشبینی روند تحققپذیری حکمروایی دانشبنیان از طریق مؤلفههای تبیینکنندة آن در کالنشهر تبریز از مدل تحلیل
تشخیص ( )Discriminant Analyzeاستفاده شد .مدل تحلیل تشخیص از مدلهای پیشبینی کننده در ساختارهای
آماری است که برای طبقهبندی دادهها و پیشبینی تغییرات متغیر وابسته بهکمك میزان تغییرات متغیر مستقل در وضع
موجود کاربرد دارد .درواقع ،در این مدل ضمن تشریح میزان بهکارگیری موفق دادهها در قالب واریانس تبیین کلی آنها
از طریق ضرایب المبدای ویلکز و ...پیشبینی میزان تحوالت مثبت یا منفی متغیر وابسته با استفاده از تغییرات و گسترة
آن در متغیرهای مستقل استفادهشده صورت گرفت .در این فرایند ،هرچه میزان ضرایب بهویژه ضریب المبدا نزدیك 4
باشد ،امکان پیشبینی تغییر در متغیر وابسته کاهش مییابد و وضعیت آن ضعیف خواهد بود ،اما هرچه این میزان به صفر
نزدیك باشد ،امکان پیشبینی و درصد خطای آن کاهش مییابد و به واقعیت نزدیك خواهد بود .در ادامه ،فرایند اجرای
پژوهش در شکل  3بهصورت شماتیك نشان داده شده است.

شکل.3فراینداجرایپژوهش 

 .4خبرگان پژوهش را استادان دانشگاه در رشتههای جغرافیاا و برناماهریازی شاهری ،برناماهریازی شاهری و منطقاهای و کارشناساان و مسائوالن اجرایای
شهرداریهای دوازدهگانة مناطق شهری و شهرداری مرکزی کالنشهر تبریز تشکیل میدهند.
 .1مدل تاپسیس فازی را نخستینبار چن و هوانگ برای تصمیمگیری دربارة  nمعیار با  mگزینه ارائه کردند .این مدل از هشت مرحله برای تجزیاه و تحلیال
دادهها و اولوبتبندی آنها براساس فاصله از ایدهآل بهره میبرد (عطایی.)16 :4311 ،
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با توجه به اینکه توسعه و نفوذ مقولة دانش در قالب نظریة حکمروایی شهری رویکردی جدید است ،مؤلفههای
تبیینکنندة مشخصی برای این منظور و در پیوند با یکدیگر ارائه نشدهاند؛ بنابراین در مطالعة حاضر ،گردآوری مؤلفهها و
شاخصهای تبیینکنندة این موضوع به دو روش انجام شد .ابتدا به روش اسنادی و بهصورت شیوة تحلیل محتوا با
خوانش ادبیات نظری مربوط به دو متغیر کالن ،یعنی حکمروایی و دانش ،متغیرهای کلیدی تبیینکننده در این دو وجه
تعیین و کدگذاری شدند .در مرحلة دوم ،به روش دلفی و با نمونهگیری هدفمند ،از دیدگاه خبرگان پژوهش (دوازده استاد
دانشگاه در رشتههای جغرافیا و برنامهریزی شهری و مهندسی شهرسازی برنامهریزی شهری و منطقهای بودند) استفاده
شد .در این فرایند ،بررسی اولیه و بررسی تأیید نهایی در دو راند صورت گرفت که به جمعآوری مؤلفههای سازنده و
شاخصهای تشریحکنندة حکمروایی دانشبنیان انجامید .در این میان ،مؤلفهها و شاخصهایی مبنا قرار گرفت که ضریب
تأیید بیش از  76درصد از کارشناسان دریافت کرده بودند .نتایج این مرحله در جدول  ،1در قالب مؤلفه و شاخصهای
تبیینکننده حکمروایی شهری دانشبنیان آمده است.
شاخصهایحکمرواییشهریدانشبنیان 

مؤلفههاو

جدول.2

مؤلفهها 


خلق دانش

بهروزرسانی و طبقهبندی
دانش

تحصیل و انتشار دانش

بهکارگیری دانش



شاخصها 

 ایجاد مدلهای مبتنی بر علوم و فنون جدید برای تسهیل در آگاهی شهروندان و سایر بخشهای ذینفاع شاهری از فرایناد
انتخاب مدیران شهری
 خلق مدلها و چارچوبهای مبتنی بر دانش و اطالعات ،بهمنظور شفافسازی و تخصیص هزینههاا و درآمادهای مادیریت
شهری
 خلق الگوها و بسترهای مبتنی بر دانش و اطالعات برای آگاهی شهروندان و سایر بخشهاای ذینفاع شاهری از قاوانین و
مقررات و آییننامههای شهری
 توانایی ایجاد مدلهای مبتنی بر دانش جهت پاسخگویی به چالشهای شهری و انتقادات جامعة شهری در مواقع بحرانی
 اصالح ساختارهای ارتباطی مدیریت شهری باا جامعاة شاهری و بخاش هاای خصوصای بار مبناای رویکردهاای جدیاد
دانشبنیان
 طبقهبندی و بهروزرسانی رویکردهای دانشبنیان برای پاسخگویی بهتر و کارآمدتر در حل مسائل و نیازهای شهری
 استفاده از رویکردی برای بهکارگیری منابع انسانی آشنا با فرایند طبقهبندی ،ذخیرهسازی و بهروزرسانی دانشهای مارتبط باا
رشد و توسعه شهری
 کارایی در تشخیص رویکردهای دانشبنیان نو در مقایسه با ساختارهای سنتی بهمنظور حل بهتر مسائل شهری
 سهم هزینهها و درآمدهای ناشی از انتشار رویکردهای دانشبنیان در تعالی عملکرد مدیریت شهری
 بسترسازی چارچوبهای تسریعکنندة یادگیری و نشر دانش برای ارتقای دانش جامعة شهروندی
 توانمندسازی منابع انسانی از طریق یادگیری و نشر رویکردهای نوین مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات
 تحصیل و یادگیری دانش مبتنی بر علوم جدید به منظور مشارکت با جامعة شهری برای مواجهه با فرصات هاا و تهدیادهای
شهری
 بهکارگیری رویکردهای مبتنی بر فناوریهای اطالعات و ارتباطات در فرایند مدیریت شهری
 اندازة بخش خدمات شهری دانشمحور برای پاسخگویی به نیازهای جامعة شهری
 سرانة هزینههای مربوط به پژوهش و توسعه در مدیریت شهری
 سرانة بهکارگیری افراد متخصص و مجهز به دانش جدید در فرایند تصمیمسازی و سیاستگذاری در مدیریت شهری
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افتهها 
ی 
هدف اول پژوهش حاضر شناخت اولویت برنامهریزی برای کاربست حکمروایی شهری دانشبنیان در عرصة مدیریت شهری
کالنشهر تبریز است .برای این منظور براساس دیدگاههای کارشناسان پژوهش از مدل تصمیمگیری چندمعیارة تاپسیس فازی
برای تحلیل دادهها استفاده شد؛ بنابراین پس از تشکیل ماتریس مورد نظر و تبدیل طیف پنج لیکرتی ،دیدگاههای کارشناسان به
اعداد فازی (جدول  )3تبدیل شد .برای به دست آوردن اوزان مطرحشده ،دیدگاههای کارشناسان مربوط کاربرد داشت.
اعداد مربوط در قالب ماتریس بیمقیاس فازی در نرمافزار  EXCELبرنامهنویسی شد که در جدول  1نمونهای از
آنها برای مؤلفههای اصلی تشریح شده است.
در ادامه پس از موزونسازی وزنهای بیمقیاس فازی اقدام شد که نمونهای از این مرحله برای مؤلفههای پژوهش
در جدول  5آمده است.
در ادامه ،شاخص فاصله از ایدهآل مثبت ( )S+و ایدهآل منفی ( )S-محاسبه شد که نتایج آن در جدول  6آمده است.
شاخصهایپژوهش

ارزشگذاریبه

جدول.3اعدادفازیمثلثیبرای

میزانارزشفازی
4 ،4 ،3
4 ،3 ،5
3 ،5،7
5 ،7 ،1
7 ،1 ،1

شاخصها

اهمیت
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
منبع :عطایی4311 ،

مؤلفههایپژوهش 8

شدهفازیبرای

بیمقیا
جدول.9نمونةماتریس 
Fuzzy
No Scale

6/5
4
6/3
1
6/4
3
6/3
1
6/3
5
منبع :نگارندگان4317 ،

A8

6/17
6/716
6/641
6/631
6/613

A2

6/1
6/1
6/7
6/1
6/1

6/116
6/74
6/613
6/511
6/763

6/3
6/3
6/3
6/4
6/3

جدول.0نمونةماتریسبیمقیا
Fuzzy Weight Scale

4
1
3
1
5

6/35
6/45
6/64
6/63
6/61

A8
6/713
6/511
6/664
6/41
6/311

6/14
6/14
6/14
6/15
6/63

6/14
6/45
6/63
6/64
6/61

A3

6/1
6/1
6/1
6/1
6/1

6/5
6/5
6/5
6/5
6/3

6/711
6/614
6/744
6/644
6/611

A9

6/1
6/1
6/1
6/1
6/1

6/7
6/5
6/5
6/3
6/3

6/11
6/761
6/661
6/614
6/761

6/1
6/1
6/1
6/1
6/1

مؤلفههایپژوهش

شدةموزونفازیبرای
A2
6/713
6/117
6/661
6/41
6/351

6/14
6/14
6/17
6/15
6/63

6/35
6/15
6/65
6/65
6/61

A3
6/745
6/177
6/674
6/413
6/341

6/14
6/14
6/17
6/15
6/63

6/11
6/15
6/65
6/63
6/61

A9
6/711
6/114
6/664
6/411
6/355

6/14
6/14
6/17
6/15
6/63

 .4با توجه به طوالنیبودن و حجم زیاد جدولها ،نمونهای از آنها برای مؤلفههای اصلی از دیدگاه پنج کارشناس اول تشریح شاده اسات .در ایان جادول ،از
شناسة  A1با عنوان خلق دانش A2 ،بهعنوان تحصیل و انتشار دانش A3 ،با عنوان بهروزرسانی و طبقهبندی دانش و  A4با عنوان بهکاارگیری داناش
استفاده شده است .همچنین اعداد  4تا  5نشاندهندة کارشناسان مربوط است که بهدلیل محدویت حجمی ،پنج نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند.
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شاخصهایموردبررسیپژوهش 

جدول.4فواصل(ایدهآل)مثبتومنفی

خلقدانش 
ایجاد مدلهای مبتنی بر علوم و فنون
جدید برای تسهیل در آگاهی شهروندان
و سایر بخشهای ذینفع شهری از
فرایند انتخاب مدیران شهری
خلق مدلها و چارچوبهای مبتنی بر
دانش و اطالعات برای شفافسازی و
تخصیص هزینهها و درآمدهای مدیریت
شهری
خلق الگوها و بسترهای مبتنی بر دانش
و اطالعات جهت آگاهی شهروندان و
سایر بخشهای ذینفع شهری از قوانین
و مقررات و آییننامههای شهری
توانایی ایجاد مدلهای مبتنی بر دانش،
بهمنظور پاسخگویی به چالشهای
شهری و انتقادات جامعة شهری در
مواقع بحرانی
طبقهبندیدانش 
بهروزرسانیو 

اصالح ساختارهای ارتباطی مدیریت
شهری با جامعة شهری و بخشهای
خصوصی بر مبنای رویکردهای جدید
دانشبنیان
طبقهبندی و بهروزرسانی رویکردهای
دانشبنیان برای پاسخگویی بهتر و
کارآمدتر در حل مسائل و نیازهای
شهری
بهکارگیری رویکردی برای استفاده از
منابع انسانی آشنا با فرایند طبقهبندی،
ذخیرهسازی بهروزرسانی دانشهای
مرتبط با رشد و توسعة شهری
کارایی در تشخیص رویکردهای
دانشبنیان نو در مقایسه با ساختارهای
سنتی بهمنظور حل بهتر مسائل شهری

S+

S-

1/711

1/355

5/671

1/744

3/573

1/116

5/417

1/313

تحصیلوانتشاردانش 
سهم هزینهها و درآمدهای ناشی از
انتشار رویکردهای دانشبنیان در
تعالی عملکرد مدیریت شهری
بسترسازی چارچوبهای
تسریعکنندة یادگیری و نشر دانش
بهمنظور ارتقای دانش جامعة
شهروندی
توانمندسازی منابع انسانی از طریق
یادگیری و نشر رویکردهای نوین
مبتنی بر فناوری اطالعات و
ارتباطات
تحصیل و یادگیری دانش مبتنی بر
علوم جدید در جهت مشارکت با
جامعة شهری برای مواجهه با
فرصتها و تهدیدهای شهری

+

S

5/417

-

S

1/313

3/616

1/373

3/573

1/116

5/616

1/565

 S+

 S-

بهکارگیریدانش 


 S+

 S-

1/431

1/111

بهکارگیری رویکردهای مبتنی بر
فناوریهای اطالعات و ارتباطات
در فرایند مدیریت شهری

1/564

1/744

1/166

1/316

اندازة بخش خدمات شهری
دانشمحور برای پاسخگویی به
نیازهای جامعة شهری

1/616

1/613

3/573

1/116

سرانة هزینههای مربوط به پژوهش
و توسعه در مدیریت شهری

5/417

1/313

1/174

1/355

سرانة بهکارگیری افراد متخصص و
مجهز به دانش جدید در فرایند
تصمیمسازی و سیاستگذاری در
مدیریت شهری

1/151

1/533

منبع :نگارندگان4316 ،

براساس آنچه بیان شد ،زیرمعیارهای «سرانة هزینههای مربوط به پژوهش و توسعه در مدیریت شهری»« ،سهم
هزینهها و درآمدهای ناشی از انتشار رویکردهای دانشبنیان در تعالی عملکرد مدیریت شهری» و «توانایی ایجاد مدلهای
مبتنی بر دانش برای پاسخگویی به چالشهای شهری و انتقادات جامعة شهری در مواقع بحرانی» با داشتن بیشترین فاصله
از ایدهآل مثبت ( )S+بزرگترین چالش در رسیدن به حکمروایی شهری دانشبنیان در کالنشهر تبریز از دید کارشناسان که
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نکنندةحکمرواییشهریدانشبنیان...
مؤلفههایتبیی 

تحلیل

باید در مباحث برنامهریزی بیشترین توجه را به آنها داشت .نگاهی تفصیلیتر به نتایج تحلیل دیدگاههای کارشناسان
همچنین مشخص میکند برای کاربست حکمروایی هر دانشبنیان در مدیریت کالنشهر تبریز وضعیت تمامی
زیرمعیارهای پژوهش بهجز زیر معیارهای «خلق الگوها و بسترهای مبتنی بر دانش و اطالعات جهت آگاهی شهروندان و
سایر بخشهای ذینفع شهری از قوانین و مقررات آییننامههای شهری» و «بهکارگیری رویکردی برای استفاده از منابع
انسانی آشنا با فرایند طبقهبندی ،ذخیرهسازی و بهروزرسانی دانشهای مرتبط با رشد و توسعة شهری» ضعفهای بنیادی
دارند .دلیل این نگاه از سوی کارشناسان برای زیرمعیار اول میتواند تالش شهرداری برای آگاهی جامعه از قوانین بهکمك
بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر ،برگزاری همایشها و انتشار بروشورها و کتابچهها باشد .برای زیرمعیار دوم نیز ممکن
است ایجاد قوانینی برای گزینش افراد با تحصیالت عالی و مرتبط از سوی دستگاههای اجرایی بهویژه شهرداری در
سالهای اخیر باشد .در ادامه ،شاخص شباهت برای معیارهای اصلی محاسبه شد تا اولویت برنامهریزی برای رسیدن به
حکمروایی دانشبنیان کالنشهر تبریز مشخص شود که نتایج آن در جدول  7آمده است.
کننشهرتبریز 
دانشبنیاندر 

برنامهریزیدرراستاینیلبهحکمرواییشهری

یتهای
جدول.7اولو 

معیارها 
خلق دانش
بهروزرسانی و طبقهبندی دانش
تحصیل و انتشار دانش
بهکارگیری دانش

شاخصشباهتنهایی 

برنامهریزی 

اولویت

6/356
6/355
6/364
6/351

4
3
1
1

CCi

منبع :نگارندگان4316 ،

با توجه به جدول  7و نتایج تحلیل دیدگاه کارشناسان ،برای تحقق حکمروایی شهری دانشبنیان در کالنشهر تبریز،
پرداختن به هریك از چهار معیار اصلی (خلق دانش ،بهروزرسانی دانش ،تحصیل و انتشار دانش و بهکارگیری دانش)
ضروری است؛ زیرا مدیریت شهری تبریز بهتبع نظام مدیریتی کشور ،با وجود بهرهمندی از مزایای ورود فناوریهای برتر
اطالعاتی و ارتباطی به عرصههای شهری ،بهویژه مباحث مربوط به این فناوریها در تسریع روند توسعة شهری
دانشبنیان ،در برخورداری از این منافع محروم مانده است .دلیل این امر را میتوان عدم یکپارچگی عملکردی و تفرق
منافع میان ذینفعان و منابع قدرت در شهرها و مهمتر از همه وجود مشکالت ساختاری دانست ،اما با توجه به اینکه
شاخص خلق دانش وضعیت نامناسبتری از سایر شاخصها دارد ،باید در برنامهریزیها در اولویت قرار بگیرد .دلیل این
امر را میتوان نبود راهکارهای دانشی بهمنظور آگاهی جامعة شهری از فرایند عزل و نصب مدیران شهری ،عدم شفافیت
هزینه و درآمد شهرداری ،مباحث مربوط به فساد مالی مرتبط با برخی مدیران شهری در سالهای اخیر و نبود
چارچوبهای دانشی برای حل این معضالت دانست.
پس از تعیین اولویتبندی کاربست و برنامهریزی برای کاربست مؤلفههای حکمروایی شهری دانشبنیان ،هدف دوم
پژوهش پیشبینی کیفیت تحققمندی این مؤلفههاست .پیشبینی این کیفیت با توجه به وضع کنونی آن نشان میدهد با
توجه به وضع موجود (وزنگذاری براساس وضع موجود) تا چه حد میتوان به تحققمندی این مؤلفه امیدوار بود و اینکه
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این پیشبینی کیفیت تحقق چه میزان با توجه به اولویتهای مشخصشده با آن تطابق دارد؛ بنابراین از آزمون تحلیل
تشخیص در قالب نرمافزار  SPSS 21استفاده شد .این آزمون برای پیشبینی کیفیت تحقق متغیرهای تبیینکننده یك
موضوع یا مسئله کاربرد دارد که کیفیت آن بهکمك ضرایب المبدا 4و واریانس تبیینی کل مشخص میشود .در این
تحلیل ،برای تدارک متغیر مالک یا وابسته که موضوع اصلی است ،باید شاخصهای تبیینکنندة آن طبقهبندی شوند؛ از
اینرو براساس دادههای اولیة مربوط به دیدگاههای کارشناسان در قالب طیف لیکرت ،متغیرهایی که وزن کمتر از ( 3حد
متوسط) دریافت کردهاند ،با عدد صفر یا نامناسب و متغیرهای شاخصهایی با میانگین کسبشدة باالتر از میانگین مبنای
بهدستآمده با عدد  4یعنی مناسب طبقهبندی شدند .پس از ورود دادههای وزندار صفر و  4به مدل ،مؤلفههای
حکمروایی دانشبنیان تحلیل شد که نتایج این مرحله در جدولهای  1و  1تشریح شده است.

در تحلیل واریانس یكطرفه در مدل تحلیل تشخیص ،مهمترین آماره میزان المبدای ویلکز است .در این آماره،
هرچه میزان المبدا ویلکز به عدد  4نزدیكتر باشد ،قدرت پیشبینی آن شاخص نیز کاهش مییابد .نتایج بهدستآمده
برای شاخصها در این بخش نشان میدهد شاخص «بهروزرسانی و طبقهبندی دانش» با توجه به میزان المبدای پایین
براساس وضع موجود آن ،کیفیت تحققپذیری بهتری را از سایر مؤلفهها در کالنشهر تبریز دارد .در این میان،
تحققپذیری کیفیت مؤلفة «بهکارگیری دانش» که بیشترین میزان المبدا یعنی  6/141را دارد ،پایینتر است.
دانشبنیان 

تحققپذیریمؤلفههایحکمرواییشهری

یكطرفةتحلیلتش یصبرایآزمون
جدول.1آمارةتحلیلواریانس 

مؤلفههایحکمرواییدانش


میزانالمبدایویلکز

بینان
خلق دانش
بهروزرسانی و طبقهبندی دانش
تحصیل و انتشار دانش
بهکارگیری دانش

( )Wilks Lambda
6/413
6/615
6/675
6/141

F

Df1

Df2

معناداری

64/161
336/665
466/361
36/764

5
5
5
5

15
15
15
15

6/666
6/666
6/666
6/666

منبع :نگارندگان4316 ،
دانشبنیاندرمدیریتشهریتبریز 

جدول.3آمارةتحلیلتش یصبرایپیشبینیحکمرواییشهری

شاخصها 

خلق دانش
بهروزرسانی و طبقهبندی دانش
تحصیل و انتشار دانش
بهکارگیری دانش

میزانالمبدای
ویلکز 

6/161

درصدواریانسکلی  مربعکای 
Chiپیشبینیکلی 
 % of Variance
 square
میزان

11/1

57/611

6/414
6/311
6/134
6/451

سطحمعنا
داری 
6/666
6/666
6/666
6/666

منبع :نگارندگان4316 ،

نتایج آمارة تأییدی تحلیل تشخیص در جدول  1نشان میدهد ،براساس آمارة واریانس تبیینی ،دادهها یا مؤلفههای
واردشده به مدل پژوهش به میزان  6/11کیفیت دادهها را تبیین میکند که این رقم میزان قابلاتکایی است .نکتة بعدی
1. Lambda

نکنندةحکمرواییشهریدانشبنیان...
مؤلفههایتبیی 

تحلیل
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این است که نتایج بهدستآمده برای میزان پیشبینی تحققپذیری مؤلفهها نمیتواند در مدیریت شهری تبریز
رضایتبخش باشد .این مسئله بهدلیل پایینبودن این میزان از  6/5است که نیمی از درصد پیشبینی بهشمار میآید .حتی
مناسبترین شاخص که شاخص «بهروزرسانی و طبقهبندی دانش» است ،در این زمینه نیز از این میزان مبنا فاصله دارد .

یافتهها
بحثو 
براساس نتایج این پژوهش ،برای تمرکز بر شناسایی ضعفها و قوتهای وضعیت نمایهگرها و شاخصهای حکمروایی
شهری دانشبنیان برای تحقق آن در مدیریت شهری تبریز بهکمك اولویتبندی آنها میتوان شاخص «خلق دانش» را
مهمترین شاخص در این زمینه دانست .درحقیقت کالنشهر تبریز از نظر حکمروایی شهری در بحث دانشیسازی آن،
بهنوعی سیاستگذاری برای تولید دانش خاص آن نیاز دارد .سیاستگذاری در این زمینه ،یعنی تدوین اهداف و
راهبردهای نظری و کالن که راهکارهای عملیاتی را برای تحقق دانشسازی حکمروایی شهری بهمنزلة شکل متعالی
مدیریت شهری در کالنشهر تبریز عملیاتی کند .این مهم بهکمك ایجاد مدل و الگوهای مبتنی بر علوم و فنون جدید
برای تسهیل در آگاهیبخشی به ذینفعان توسعه و شهروندان در کالنشهر تبریز میتواند اولویتهای تحقق
دانشیسازی حکمروایی شهری در کالنشهر تبریز باشد که باید مدنظر قرار بگیرد؛ از اینرو نیازمند درک تحوالت
پیشرو ،ایجاد هستههای دانشمحور در راستای خلق مدلها و چارچوبهای ساختاری مبتنی بر دانش و اطالعات
بهمنظور شفافسازی فرایند اطالعات و ارتباطات در مدیریت شهری ،تولید سامانههای دانشمبنا برای یادگیری
شهروندان از نحوة مشارکت در حل مسائل ،چالشها و طرحهای توسعة شهری و درنهایت تولید ساختارهای انعطافمند
ارتباطی و اطالعاتی میان مدیران و سیاستگذاران شهری با سایر نهادها در راستای تحقق مدیریت یکپارچة شهری
است .درواقع دلیل اهمیت این مسئله تقدم تولید دانش بر کاربست و نشر و ترویج آن است که در کالنشهر تبریز باید
بهکمك نمایههای یادشده به آنها توجه کرد؛ زیرا ساختار مدیریت شهری در شهرهای کشور ما و به تبعیت از آنها
کالنشهر تبریز ،براساس ساختار سنتی و متمرکز بنا شده است .در این میان ،رخداد دانش در قالب نظری و ابعاد مرتبط با
طرحهای توسعة شهری و کوتاهمدت است؛ درحالیکه این فرایند در کشورهای توسعهیافته بهسوی دانشسازی مدیریت
کالنشهرها از طریق حکمروایی کالنمنطقهای حرکت میکند .به اعتقاد مییر 4تحقق دانشمداری در عرصههای
ساختاری ،مانند مدیریت و برنامهریزی عرصههای بزرگ ،با بسترسازی برای چگونگی تولید آن آغاز میشود .اولویت
اصلی در کالنشهر تبریز این است که ساختارهای تولید دانش در مدیریت شهری فراهم شود؛ از اینرو بهرهگیری از
دانش روز و فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی بر انعطافمندی ،بهروزبودن ،شفافبودن و مشارکتیبودن مدیریت
شهری که همان حکمروایی شهری است تأثیرگذار خواهد بود .نکتة دیگر دربارة پیشبینی تحقق حکمروایی شهری
دانشبنیان ،وضعیت مطلوب بهروزرسانی و طبقهبندی دانش در عرصة مدیریت شهری در کالنشهر تبریز در وضع موجود
است .این مسئله میتواند بهدلیل پیشرفت در این زمینه و بهرهگیری از ابزارهای نوین در این باره باشد ،اما آنچه بر ضعف
فرایند یادشده صحه میگذارد ،تطابقنداشتن اولویت مشخصشده برای کالنشهر تبریز بهمنظور دستیابی به حکمروایی
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شهری دانشبنیان در راستای تولید دانش و ایجاد پایگاههای تولید محتوای دانشی با پیشبینی تحقق این مهم است.
بهنظر میرسد عرصة مدیریت شهری در کالنشهر تبریز بر محلی برای ذخیره و انباشت دانش بیرونی از قبل آمادهشده
متمرکز شده است؛ حتی نشر و بهرهگیری از آن در تولید محتوایی جدید برای مواجهه با چالشهای شهری جایگاهی
ندارد که این امر نیازمند اصالح روند موجود با گذار از مصرفگرایی دانش به محملی برای تولید دانش مرتبط با اهداف و
چشمانداز توسعة شهری است.

جهگیری 
نتی 
از جمله مهمترین چالشهای مدیریت شهری در کشورهای درحالتوسعه و بهتبع آن کشور ما ،تمرکزگرایی در نظام
تصمیمسازیها و تصمیمگیریها ،پیروی از رهیافتهای سنتی منسوخ ،چندپارگی عملکردی صاحبان قدرت ،اقبالنداشتن
برای نهادینهسازی رویکردهای جدید مدیریتی و برنامهریزی در مدیریت شهری و تالشنکردن برای شکست تسلطگرایی
نگاه از باال به پایین در روند تعریف ،تبیین و اجرای برنامهها و سیاستگذاریهاست .رهیافت حکمروایی شهری یکی از
رهیافتهای نوین در فرایند مدیریت شهری است که از اوایل دهة  16قرن بیستم نویدبخش مشارکت و چرخهای سازی
تصمیمگیریها میان مدیریت هدایتگر ،جامعة شهروندی و بخش خصوصی شده است و میتواند با استفاده از رویکرد
مدیریت دانش ،که در سالهای اخیر مطرح شده ،ویژگی دانشیبودن را بپذیرد ،کارایی خود را افزایش دهد و راهحلهای
منطقی و پایدار در مواجهه با مسائل شهری ارائه کند .پلتوکورپی و تسویاکی ( )1666اصول متعالی رویکرد حکمروایی را
در صورت تجهیز به نوآوریهای دانشی بسیار تأثیرگذار دانستهاند .همچنین نقش خلق دانش را در چارچوب شاخصهای
حکمروایی شهری بسیار مهم میدانند .برایناساس نوآوریهای دانشی در صورت ایجاد بستری برای خلق آن میتواند
مدیریت شهری را در قالب حکمرانی خوب در برابر چالشهای توسعة شهری مقاوم و تابآور جلوه دهد .بورن ( )1661در
این زمینه ،نیاز اصلی مدیران شهری و سیاست مدرن توسعة شهری با توجه به عصر اطالعات دانش ،بهنوعی حکمرانی
دانشی تجهیز شده تا بتوان براساس بنیانهای دانشی به خلق سیاستها و راهبردهای توسعة شهری پرداخت .نتایج
مطالعة او بر تعمیق مشارکتمندی با خلق و انتشار دانش و همفکری برای ایجاد نوآوری در ساختارهای مدیریت شهری
بهکمك دستاوردهای دانشی بهدست میآید .محمودی و همکاران ( )4316نشر دانش با استفاده از پایگاههای فکری و
نظری مناسب را درخور و تحولبخش ساختارهای مدیریت دانستهاند که میتواند در برابر چالشهای ساختاری و
کارکردی مدیریت بسیار تأثیرگذار باشد.
با توجه یافتههای پژوهش ،خلق دانش یکی از بنیانیترین مؤلفههای حکمروایی شهری دانشبنیان در اولویت اصلی
برای برنامهریزی بهمنظور تحقق آن در کالنشهر تبریز است .در این پژوهش ،دو هدف اصلی یعنی اولویتسنجی تحقق
شاخصهای حکمروایی شهری دانشبنیان و پیشبینی تحققپذیری آن بررسی شد .برای هدف اول از مدل تاپسیس فازی و
برای هدف دوم از مدل تحلیل تشخیص استفاده شد که ارتباط آنها در بیان اولویتها و پیشبینی این شاخصها در
کالنشهر تبریز بود .براساس نتایج پژوهش ،برای کاربست حکمروایی شهری دانشبنیان در مدیریت شهری کالنشهر
تبریز همة شاخصهای تبیینکننده بهجز «خلق الگوها و بسترهای مبتنی بر دانش و اطالعات بهمنظور آگاهی شهروندان و
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سایر بخشهای ذینفع شهری از قوانین و مقررات و آییننامههای شهری» و «اتخاذ رویکردی برای استفاده از منابع انسانی
آشنا با فرایند طبقهبندی ،ذخیرهسازی و بهروزکردن دانشهای مرتبط با رشد و توسعة شهری» دارای ضعفهای بنیادی
هستند که این امر بهکمك اولویتسنجی شاخصها مشخص شد .پیشبینی فرایند حکمروایی شهری دانشبنیان با استفاده
از مدل تحلیل تشخیص ،با توجه به این شاخصها در فرایند مدیریت شهری تبریز نیز پذیرفته نبود .با وجود اینکه شاخص
«بهروزرسانی و طبقهبندی دانش» بیشتر از دیگر شاخصها در پیشبینی تحقق رویکرد حکمروایی شهری دانشبنیان در
فرایند مدیریت شهری تبریز نقش دارد ،این میزان کمتر از آن چیزی است که در تحلیل تشخیص بهعنوان مبنا برای
پیشبینی کلی مدنظر قرار میگیرد؛ بنابراین میتوان گفت بهمنظور تحقق رویکرد حکمروایی شهری دانشبنیان در مدیریت
شهری تبریز ،ممارست برای بسترسازی شرایط بهمنظور تحقق شاخصهای آن ،بهویژه شاخص «بهکارگیری دانش» که در
مطالعة حاضر از دیدگاه کارشناسان کمترین میزان را دارد ،از اولویتهای اولیه خواهد بود.

پیشنهادها 
بهکمك راهکارهای زیر میتوان به بسترسازی تحقق بنیانهای شفافیت دانشمبنا در ساختار مدیریت شهری کالنشهر
تبریز نوجه کرد:
 ایجاد مدلهایی مبتنی بر علوم و فنون جدید برای تسهیل در آگاهی شهروندان و سایر بخشهای ذینفع شهری
از فرایند انتخاب مدیران شهری.
 ایجاد ساختارهای اطالعاتی و ارتباطی جدید برای اطالعرسانی به شهروندان از وضعیت طرحها و برنامههای
توسعة شهری بهمنظور شفافیت عملکردی مدیریت شهری.
 خلق مدلها و چارچوبهای مبتنی بر دانش و اطالعات (مانند سیستمهای حسابرسی نوین) برای شفافسازی
تخصیص هزینهها و درآمدهای مدیریت شهری.
 خلق الگوها و بسترهای مبتنی بر دانش و اطالعات (مانند سیستمهای نرمافزاری اطالعرسانی) بهمنظور آگاهی
شهروندان و سایر بخشهای ذینفع شهری از قوانین و مقررات و آییننامههای شهری
 همچنین با استفاده از راهکارهای زیر ،بسترسازی تحقق بنیانهای مشارکت دانشمبنا در ساختار مدیریت شهری
کالنشهر تبریز مدنظر قرار میگیرد:
 کاربست علوم نوین (مانند ایجاد علوم کاربردی میانرشتهای ،یا توانمندیهای نرمافزاری) بهمنظور افزایش
مشارکت سازمانهای شهری با یکدیگر با هدف افزایش یکپارچگی و کاهش موازیکاریها.
 افزایش ارتباط مدیریت شهری با مراکز علمی و دانشگاهی برای حمایت از ایدههای نو و دانشبنیان.
 اصالح ساختارهای ارتباطی مدیریت شهری با جامعة شهری و بخشهای خصوصی بر مبنای رویکردهای جدید
دانشبنیان (مانند ساختارهای ارتباطی مبتنی بر نرمافزار و سختافزار).
 ایجاد بسترهای نوین دانشی بهمنظور افزایش مشارکت جامعة شهروندی و بخش خصوصی در تصمیمسازیها و
تصمیمگیریها.
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 بسترسازی تحقق بنیانهای توانمندسازی دانشمبنا در ساختار مدیریت شهری کالنشهر تبریز با استفاده از
راهکارهای زیر مدنظر قرار میگیرد:
 بسترسازی چارچوبهای تسریعکنندة یادگیری و نشر دانش بهمنظور ارتقای دانش شهری جامعة شهروندی.
 اتخاذ رویکردی برای بهکارگیری منابع انسانی آشنا با فرایند طبقهبندی ،ذخیرهسازی و بهروزکردن دانشهای
مرتبط با رشد و توسعة شهری.
 افزایش سرانة بهکارگیری افراد متخصص و مجهز به دانش جدید (مانند نخبگان دانشگاهی و غیردانشگاهی) در
فرایند تصمیمسازی و سیاستگذاری در مدیریت شهری.
 ارتباط مشارکتی با منابع دانشی جدید (سازمان یا کشورهای پیشرو در زمینة مدیریت شهری) باری بهروزرسانی
کارآمد ،دقیق و متناسب با تحوالت جدید مدیریت جهانی شهرها.
 توجه به بسترسازی تحقق بنیانهای خالقیت دانشمبنا در ساختار مدیریت شهری کالنشهر تبریز با استفاده از
راهکارهای زیر صورت میگیرد:
 خالقیت در تشخیص رویکردهای دانشبنیان نو در مقایسه با ساختارهای سنتی برای حل بهتر مسائل شهری
(مانند آشنایی با پارادایمهای جدید علمی مرتبط با حوزههای شهری و داشتن بینش لزوم تغییر ساختارهای سنتی)
 افزایش سرانة هزینههای مربوط به پژوهش و توسعه در مدیریت شهری (از طریق سرمایهگذاری در پروژههای
دانشمحور و کاربریهای مرتبط با تولید و نشر دانش).
 توان توسعه و بسط راهکارهای پشتیبان و ثانویه برای حل مسائل شهری در میان مدیران ،سیاستگذاران و منابع
انسانی مدیریت شهری.
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