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مقدمه
 (.Boulle et al., 1991: 179-188; Li et al., 2005: 1) است یشهر یها مکان به شدن لیتبد حال در پیوسته جهان

 در جهان یتجمع درصد 5/51 از بیش ،1646 سال در متحد ملل سازمان اجتماعی و اقتصادی امور دفتر آمار براساس

 (.United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2016: ii) کنند یم زندگی شهرها

 میلیارد( 1/5) 1656 سال تا میلیارد( 6/1) 1646 سال از جهان شهری جمعیت ملل، سازمان ینیب شیپ براساس همچنین

 تمرکز شهرها رشد به رو یها یدگیچیپ بر پژوهشگران نبنابرای ؛(United Nations, 2011: 1) شد خواهد برابر دو

 با شهرها تغییرات، و ها یدگیچیپ این با زمان هم (.11 :4315 همکاران و احدنژاد از نقل به Pigeon, 2007: 18) اند کرده

 ,McKinsey and Company) هستند رو هروب ساکنان معیشت و رقابت عملکرد، رشد، جمله از یا عمده یها چالش

 طراحی شهرها پایداری و عملکرد افزایش منظور به جدیدی راهبردهای باید شهری گذاران استیس بنابراین (؛29 :2013

 انتخاب را انیبن دانش و خالق، باهوش هوشمند، شهر به شهرها تبدیل حل راه مدیران از بسیاری منظور این برای .کنند

 انتشار دانش، خلق اهمیت به توجه، شهری ةتوسعمرتبط با  اخیر اتمطالعدر  (.Ben Letaifa, 2015: 1414) اند کرده

 ;McFarlane, 2011: 5; McCann and Ward, 2012: 159) افزایش یافته است اطالعات و دانش کاربرد و دانش

Campbell, 2012: 15)یمبنادربارة  دهندگان توسعه و شروانیپ سازان میتصم ،پژوهشگران از بسیاری ؛ همچنین 

 Carrillo, 2004: 31; Van Winden) دارند ای گسترده قافتو محور ییدانا یشهرها به شهرها لیتبد و توسعه یقمنط

et al., 2007: 527; Yigitcanlar et al., 2008: 67.)  ،ها سازمان برای دانش مدیریت کاربست اهمیتدر این زمینه 

 (.Donate and Sánchez de Pablo, 2015) است آشکار کامالً

 و مناسب ساختار ایجاد با. این مفهوم دارد تأکید فناوری و ساختار انسان، اصلی موضوع سه بر دانش مدیریت

 اهداف به دانش منابع از صحیح ةاستفاد و تولید و انسان دادنرقرا محور با و سازمان در الزم فناوری زیرساختارهای

 توسعه، یکردهایرو و یسنت یشهر یزیر برنامهدر  ،حال نیا با (،66: 4311 همکاران، و )ایزدیان یابد می دست سازمانی

 یزیر برنامه یها اهرماز  رگذاریتأث ةاستفاد و انیبن دانش ةتوسع دیجد راهبردهای یریگ شکل یچگونگ از یروشن ریتصو

با  که است ردیراهب از برگرفته ییدانا شهر مفهوم .شود نمی ارائه شهرها محور ییدانا ةتوسع ییشناسامنظور  به یشهر

 جوالن محور ییدانا رشد درحال ةجامع و اقتصاد از یا نهیزم در دانش، و ینوآور ت،یخالق رشد در توانایی بسیارداشتن 

 یها پارک یلکردهامع ،ینهاد و یکیزیف دگاهید از که دانست کپارچهی یشهر را ییدانا شهر توان یم نظر نیا از .دهد یم

 ندهیآ داریپا یشهرها یبرا ندیخوشا یمیپارادا، شهراین  قتیدرحق .کند می بیترک یشهر یاعملکرده با را یفناور و علم

 (.Yigitcanlar, 2010: 1771) دهد یم ارائه را

 شهری ییحکمروا .پرداخت شهری معضالت به رفع ابعادهمة  در توان یم انیبن دانش شهری ییحکمرواکمك  به

 مبانی وکند  می دگرگون را شهرها در مدیریتی متمرکز و سنتی اشکال که شهرهاست مدیریت فرایند در جدیدی ساختار

 یها بخش و شهری مدیریت شهروندی، ةجامع یکپارچگی در رویکرد این جدید رهاورد .کشد می چالش به را آن نظری

 در جدیدی رویکرد شهرییی حکمروا (.465 :4311 همکاران، و علیزاده) شهرهاست مسائل با رویارویی برای خصوصی

 عمومی یها حوزه تقویت قصد با را حکومتی ساختارهای ةآگاهان مدیریت که است شهری مدیریت تحوالت بحث
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برای  اصل نیتر مهم شهری ییحکمروا مبحث در ،جهانی مجامع اعتقاد به .(416 :4311 ،یاسد و پور برک) ردیگ یبرمدر

 مبادی ها شاخص و ها مؤلفه این کمك ؛ زیرا بهاست آن اجرای ةنحو به مربوط اصول و ها شاخص شناخت ،آن اجرای

 (.Evans et al., 2005: 1) شود یم شناخته رویکرد این یها نگرش و بنیادی

 بدین ؛است انیبن دانش مدیریت با شهری ییحکمروا از ترکیبی انیبن دانش شهری ییحکمروا براساس آنچه بیان شد،

 شود.ها  آن کارایی افزایشسبب  که بگیرند خود به دانشی ةخصیص نحوی به شهری ییحکمروا یها مؤلفههمة  که معنی

 آن در انیبن دانش یها مؤلفه و دانش ةمقول تلفیق با که است شهری مدیریت ةحوز در نو رویکردی شهرییی حکمروا

 در دانش بر متکی یها مؤلفه تلفیق داد. ارائه تبریز شهر کالنویژه  ، بهشهرها معضالت حل برای نو راهکاری توان یم

 یزیر برنامهبرای  شهری یها چالش و مسائل با برخوردمنظور  به ،شهری ییحکمروا یها مؤلفه با انیبن دانش رویکرد قالب

 مواجهه ییها چالش با -است نشده فراهم آن برای قبل از بستری چنین که -تبریزمانند  یشهر کالن درها  آن مدیریت و

 ییکپارچگ راستای در شهری انیحکمر رویکرد .مدنظر قرار بگیرد آن به مربوط یها یذارگ استیس درباید  که شود می

 تجهیزشدن با توان یمرو  دارد؛ از این اساسی نقشی شهرها در قدرت منابع و نفعان ذیمیان  عمناف فرقتنبود  و عملکردی

 صاحبان کردیعمل یکپارچگینبود  بر وهعال که ار تبریز شهر کالن فضایی ةگستر یها چالش از بسیاری ،دانش ةمقول به

 حل برای پایدار راهکاری و مدنظر قرار داد ،است شهر کالن این در فضایی ناموزون ةتوسع شامل ،یریگ میتصم و قدرت

، انیبن دانش شهری ییحکمروا ةکنند نییتب یها مؤلفه، رحاض ةمطالعدر  اساس براین ؛درنظر گرفت ها چالش این

 .ارائه شده است تبریز شهر کالن در آن کاربست و یبسترساز برای یزیر هبرنام یها تیاولو

نظریمبانی
 دهد نشان می جهانی روندهای و شواهد. روند یم پیش دانشی ةجامعسوی  به یا سابقه یب شتاب با بشری جوامع

 و ایزدیان) دارد بستگی فناورانه نشدا ژهیو به ،دانش انتقال و یریکارگ به ایجاد، درها  آن توانایی به کشورها یریپذ رقابت

 از جدیدی ةزحو ،انیبن دانش یها سازمان ظهور و رشد یها هینظر ،(سازمانی منبع) دانش شناخت (.61 :4311 همکاران،

 مختلف، یها شکل در دانش دهد یم نشان ها شرفتیپ این .ندا هآورد وجود بهرا  اطالعاتی یها نظام در دانش مدیریت

 همکاران، و حقی) شود یم منجر باال فناوری یا خدمات و کاالها به آن در یگذار هیسرما و است انسانی ةیسرما و دارایی

 منابع، صورت به را خود دانش فراگیر و آگاهانه سازمان یك آن در که است مبحثی دانش مدیریت درواقع (.51 :4313

 پردازد ها می آن تحلیل و تجزیهبه  و گذارد یم اشتراک به ،کند یم یده سازمان و یآور جمع انسانی یها مهارت و اسناد

(Wiig, 1999: 1.) دو هر در را دانش توانند می اسناد مدیریت یها یفناور و یبند گروه ابزارهایکمك  به ها سازمان 

 Bandi) ندبگذار اشتراک به فضا و زمان طول در را دانش این و کنند بازیابی و ذخیره ساختار بدون و ساختاریافته شکل

and Mehra, 2014: 161)نیستند. انتقال قابل دیجیتال ارتباطات با استفاده از ها دانش ةهم که است این همسئل البته ؛ 

 و «هال» جمله از دیگر نویسندگانی و «ناکانو» کرد. یبند میتقس ضمنی و صریح نوع دو به توان یم را دانش درحقیقت

 مخابره، یسادگ به را آن بتوان جهیدرنت وباشد  کدگذاری و رمزگذاری قابل که دانند یم یدانش را صریح دانش «آندریانی»

 ةکتابچ یا علمی فرمول قالب در و داد لشک توان یم را دانش از نوع این کرد. ذخیره ها داده پایگاه در و منتقل ،پردازش
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 همانند و یاتئجز شرح ،ها نامه نییآ کار، انجام یها هیرو قوانین، ،ها دستورالعمل کرد. منتشر سازمان افرادمیان  راهنما

 مقابل در که ندیآ یم حساب به صریح دانش ،است انتقال قابل سازمان افرادمیان  در یآسان به و رسمی صورت به که ها نیا

 با تتجربیا تسهیم با استفاده از که دانش نوع نیا .رسد نظر می دشوار به آن کردن فرموله واست  شخصی ضمنی، دانش

 ونیست  کدگذاری قابل همچنین دارد. افراد احساسات و ها ارزش ،ها هیرو اعمال، در ریشه ،دیآ یم دست به تقلید و مشاهده

 از ناآگاهانه فراگیری و تجربه کمك به دانش درواقع (.1 :4311 ریاحی، و سپهری) شود ینم مخابره زبان یك طریق از

 کنند یم کسب دانش هم رفتارهای از و دارند ارتباط هم با مردم که وقتی مانند ؛دیآ یم دست به ناخودآگاه، ها مهارت

 تواند یم ضمنی دانش مدیریت که استشده  ثابت بسیاری تامطالعدر  ،حال این با (.471 :4315 همکاران، و پوررمضان)

 Karim, 2012: 5;Lee and ) باشدگذار ریتأث سازمان عملکردبر  سازمانی یها ییتوانا و کارکنان عملکرد ارتقای با

Choi, 2003: 183; Siu, 2006: 495 .) 

 ,Nicolai) است مدنظر قرار گرفته یمدیریت مطالعات یها رشته از بسیاری در «دانش» که است دهه یك از بیش

 و هشد  پرداخته آن به کمتر که است جدیدی مبحث ایران درویژه  ، بهشهری مطالعات در موضوع این، اما (30 :2007

 ،شهری مطالعات در دانشکاربرد  این .است مبهم شهری یزیر برنامه و توسعه مدیریت، ابعاد ةهم درآن  ةیتعب چگونگی

 شهری ییحکمروا» آن جدید شکل که «انیبن دانش شهری مدیریت» و« انیبن دانش یشهر ةتوسع» مبحث دو در

 .شود می یبررس  است «انیبن دانش

انیبندانششهریةتوسع

 بسیاری شده دیتأک شهری جوامع برای دانش بر مبتنی ةتوسعبر  امروزه توسعه، سنتی یها مدلنداشتن  ییکارا به توجه با

 در دانشی منابع انتقال درواقع ،شود یم معرفی KBUD 4 عنوان به معموالً که ،انیبن دانش شهری ةتوسع انداز چشم است.

از  شهروندان آن در که است اجتماعی یادگیری ةپیوست فرایندایجاد  و رپایدا ةتوسع اساس تأمین منظور به محلیة توسع

 چهار با پارادایمی ،انیبن دانش شهری ةتوسع (.174 :4315 همکاران، و میراکبری) ابندی یم آگاهی شهر محیطی تغییرات

  .(Yigitcanlar, 2012) است نهادی( و شهری-محیطی اجتماعی،-فرهنگی )اقتصادی، اصلیة توسع ةنیگز

 توسعه جدید الگوی را انیبن دانش شهری ةتوسع (1646) مالدونادو و رومین یها بحث با همسو (1644) ییگیتسانالر

 و محیطی پایداری اجتماعی، فضایی نظم اقتصادی، کامیابی به دستیابی کهکرد  معرفی جهانی دانش اقتصاد عصر در

 و نشر تولید، به تشویق برای شهر یك هدفمند حیطراینکه به ا یا .آورد یم ارمغان به شهر برای را خوب ییحکمروا

پردازد  می خوب ییحکمروا و محیطی پایداری اجتماعی، و اقتصادی امنیت با انسانی محیطیك  در دانش از یریگ بهره

(Yigitcanlar and Lönnqvist, 2013: 359). یط)مح فضایی اجتماعی، اقتصادی، ةتوسع با انیبن دانش شهری ةتوسع 

 چارچوب، 4 شکل در دارد. متقابلارتباطی  قبلی مورد سه محرک عنوان به نهادی ةتوسع و (شده ساخته محیط و طبیعی

 است. آمده انیبن دانش شهری ةتوسع ومیمفه

                                                           
1. Knowledge Based Urban Development 
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یانبندانششهریةتوسعمفهومیچارچوب.8شکل

Yigitcanlar and Lönnqvist, 2013:منبع

انیبندانششهریییحکمروا

 ایی،تمرکززد فضا، از سطحی هر ةادار در جانبه همه پیشرفت و پایدار ةتوسع تحقق برای دهد یم نشان جهانی های هربتج

 به توجه و پایه محیط و پایه مردم یزیر برنامه ازسرگیری حاکمیتی، ساختارهای یساز کوچك ،غیرمتمرکز دموکراسی

تغییر  مدیریت روند از سنتی تعاریف امروزه (.141 :4316 مکاران،ه و بوچانی) ندریناپذ اجتناب الزاماتی محلی مقتضیات

 ارتباطات، گسترش و یساز یجهان فرایند . دلیل این امر،استه شد مطرح نیز شهر به شهر مشارکت رویکرد حتی ویافته 

 ایجاد برای علمی و عمومی اذهان خواست و فشار خصوصی، یها بخش مدنی، جوامعمانند  اجتماعی یها نهضت ظهور

 مدیریت نگرش تغییردر  .(UCLG, 2006) ستشهرهاویژه  به سطوح تمام در مدیریتی نهادهای یریپذ مشارکت روند

 در تحوالت با زمان هم شهرها امور ةادار فرایند در پایدار ماهیت ةکنند مشخص و جامع یها شاخص تعریف با شهری

 دراست که  نگرش تغییر این نهایی ةنتیج شهری ییحکمروا ،یزیر برنامه و توسعه علمی و اقتصادی سیاسی، یها دگاهید

 بازار نیروهای ،دولتی یها سازمان پویای تعامل رب شهری ییحکمروا ،درواقع .شود می توجهبه آن  شهری مدیریت فرایند

 شهری، ةعجام ،فریدمن اعتقاد به (.Fu, 2018: 2; and Zhang et al., 2016: 63) دارد دیتأک اجتماعی نهادهای و

 در را آن مثبت تحوالت وکنند  درک را شهری ییحکمروا مفهوم توانند یم شهر نفعان ذیهمة  درواقع و شهری مدیریت

 پذیرش بر عالوه کهشود  پدیدار می . این مسئله زمانیبگیرند کار هب خود شهر مشکالت بر غلبه و شهری تعالی به دستیابی

خود  ،شود یم مربوط شهری مدیریت درونی تغییرات به که ،شهری مدیریت در رویکرد این اصلی مبادی و ها شاخص

سوی  به شهری ةتوسع و زندگی در دخیل یها بخش دیگر و مردم با مالزم و همراه را مثبت تغییرات این شهری مدیریت
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 ایی،استبدادگرنبود  مندی، انعطاف) ییحکمروا یها شاخص و اصول پذیرش با خود بیرونی روابط و مناسبات

 سیر به گذرا نگاهی (.441 :4315 همکاران و علیزاده از نقل به Prier, 2005) سوق دهد (پاسخگویی و یریپذ مشارکت

 از پس و کرده عبور غیرشفاف و متمرکز سنتی دیدگاه از این مقوله ،دهد یم نشان شهری مدیریت رویکردهای تحول

 افزایش با زمان هم نهادی و ساختاری مثبت تغییرات با تمرکزرمیغ یها دگاهیدسوی  به ،گوناگون رویکردهای آزمون

 (.4 جدول) است یافته سوق دانشی مدیریت از یریگ بهره و خصوصی بخش و مدنی ةجامع مشارکت

 شهرها کالنمانند  فضایی بزرگ یها گستره، یگر تیهدا و مدیریتة حوز در متعدد رویکردهای آزمون از پس امروزه

 باه مواجه در یریگ میتصم و یگر تیهدا برای کارآمدی ساختار شهریاین میان، حکمروایی  اند. در ه شد مشخص

 در و دیگر سوی از .شهرهاست کالن فضایی یها یمند بهره و ها یازمندین روی پیش روزافزون یها یدگیچیپ و ها چالش

ة توسعجهت  در دیگری کردیرو هر از بیش که انیبن دانش رویکردهای موفق آزمونکمك  هب رسد یم نظر به جدید عصر

 و دانش به اتکا) ممتاز ویژگی این کاربست است، کرده حرکت توسعهة کنند نییتب یها حوزه همة در متوازن و پایدار

( شهریحکمروایی  ممتاز یها ران شیپ درها  پدیدارشدن آن و شهرها کالن جمله از شهری مناطق حکمرانی در یفناور

 باشد.ها  آن با مواجهه چگونگی و شهرها کالن در توسعه روی پیش نیازهای و ها چالش به نو هینگا دبخشینو تواند یم

شهریمدیریترویکردهایتحولسیر.8جدول

یعملکردیهامش صهکردهایرو
 عیوس اسیمق در خدمات نیتأم یبرا جامع و بلندمدت یزیر برنامه (4176) محور عرضه کردیرو

 اریخود یمحل اجتماعات و یشیآزما کوچك یها پروژه قالب در مداخله (4116) گرا پروژه کردیرو
 یشهر توسعه ندیفرا تیریمد یبرا یسازمان ینهاد تیتقو و یمحل یساز تیظرف بر دیتأک (4116) نگر بلندمدت کردیرو

 یریپذ انعطاف و کتمشار ،یخصوص بخش ،یمدن ةجامع مداخالت و ینهاد ةتوسع بر دیتأک (1666) یشهر ییحکمروا کردیرو

 (1667) انیبن دانش ییحکمروا کردیرو
 یخصوص بخش شهروندان، مشارکت بر دیتأک و جدید یها یورافن از استفاده ،یساختار تحوالت

 یشهر مسائل حل یبرا دانش کاربست و یگذار اشتراک جاد،یا در دولت و
 Nicolai, 2007؛ 4311 همکاران، و علیزاده ؛4311 اسدی، و پور برک :منبع 

 

پژوهشنظریمفهومیمدل.2شکل
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پژوهشروش
 صورت به و اسنادی روش به پژوهش توصیفی یها داده گردآوری .است تحلیلی-توصیفیو  کاربردی حاضر ةمطالع 

 پیمایشی روشاز  پژوهش تحلیلی یها داده گردآوری برایهمچنین  .صورت گرفت معتبر و مرجع نظری منابع به مراجعه

 4هخبر و کارشناس 56های  دیدگاه از ،هدفمند یریگ نمونه باو  دلفی روش به راستا این در .دش استفاده پرسشنامه رابزا با

 پژوهش ةکنند نییتب متغیرهای راستای در شده یگذار ارزش و کمی یها داده یآور جمع برای پژوهش موضوع با مرتبط

 کاربست برای یزیر برنامه یها تیاولو قالب در پژوهشهای  پرسش و فاهدا برد پیش برای پژوهش ابزار شد. استفاده

 برای و 1(FTOPSIS) یفاز تاپسیس ةچندمعیار یریگ میتصم مدل ،تبریز شهر کالن در انیبن دانش شهری ییحکمروا

 لیتحل مدل از زیتبر شهر کالن در آن ةکنند نییتب یها مؤلفه طریق از انیبن دانش ییحکمروا یریپذ تحقق روند ینیب شیپ

 یساختارها در کننده ینیب شیپ یها مدل از صیتشخ لیتحل مدل .شد فادهاست (Discriminant Analyze) صیتشخ

 وضع در مستقل ریمتغ راتییتغ کمك میزان به وابسته ریمتغ راتییتغ ینیب شیپ و ها داده یبند طبقه برای که است یآمار

 ها آن یکل نییتب انسیوار قالب در ها داده فقوم یریکارگ به زانیم حیتشر ضمن مدل نیا در ،درواقع .کاربرد دارد موجود

 ةگستر و راتییتغ از استفاده با وابسته ریمتغ یمنف ای مثبت تحوالت زانیم ینیب شیپو...  لکزیو یالمبدا بیضرا قیطر از

 4 كینزد المبدا بیضر ژهوی به بیضرا زانیم چههر ،ندیفرا نیا در .صورت گرفت شده استفاده مستقل یرهایمتغ در آن

 صفر به زانیم نیا هرچه ، امابود خواهد فیضع نآ تیوضع و یابد می کاهش وابسته ریمتغ در رییتغ ینیب شیپ امکان ،باشد

 اجرای فرایند ،ادامه در .بود خواهد كینزد تیواقع به و یابد می کاهش آن یخطا درصد و ینیب شیپ امکان ،باشد كینزد

 .است شده داده نشان شماتیك صورت به 3 شکل در پژوهش

 

پژوهشاجرایفرایند.3شکل

                                                           
 یای ناساان و مسائوالن اجرا  و کارش یا و منطقاه  یشاهر  یازی ر برناماه  ،یشاهر  یازی ر و برناماه  یاا جغراف یها دانشگاه در رشته تادانخبرگان پژوهش را اس .4

 .دهند یم یلتشک یزشهر تبر کالن یمرکز یو شهردار یمناطق شهر ةگان دوازده های یشهردار
 یال و تحل یاه تجز یمدل از هشت مرحله برا ین. اکردند ارائه ینهگز mبا  یارمع n ةدربار گیری یمتصم برای چن و هوانگ بار نخستین را یفاز یستاپس دلم .1

 (.16: 4311 عطایی،برد ) یآل بهره میدهها براساس فاصله از ا آن یبندوبتها و اول داده
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انیبندانششهریییحکمرواةکنندنییتبیهامؤلفه

 یها مؤلفه، است دیدج یرویکرد شهری ییحکمروا ةنظری قالب در دانش ةمقول نفوذ و توسعه اینکه بهتوجه  با 

 و ها مؤلفه وریآگرد، حاضر ةمطالع در ؛ بنابرایناند ه نشد ارائهگر یکدی با پیوند در و منظور این برای مشخصی ةکنند نییتب

 با محتوا تحلیل ةشیو صورت به و اسنادی روش به ابتدا .دو روش انجام شد  به موضوع این ةکنند نییتب یها شاخص

 وجه دو این در کننده نییتب کلیدی متغیرهای، دانش و ییحکمروا یعنی ،کالن متغیر دو به مربوط نظری ادبیات خوانش

 استاد)دوازده  پژوهش خبرگان دیدگاه از ،هدفمند یریگ نمونه با و دلفی روش به دوم، ةمرحل در .شدند کدگذاری و تعیین

 استفاده (بودند یا منطقه و شهری یزیر برنامه یشهرساز مهندسی و شهری یزیر برنامه و جغرافیا یها رشته در دانشگاه

 و سازنده یها مؤلفه یآور جمع به که گرفت صورت راند دو در نهایی دییتأ بررسی و اولیه بررسی ،فرایند ایندر  .شد

 ضریب که گرفت قرار مبنا ییها شاخص و ها مؤلفهمیان،  این در .انجامید انیبن دانش ییحکمروا ةکنند تشریح یها شاخص

 یها شاخص و مؤلفه قالب در ،1 جدول در مرحله این نتایج بودند. کرده دریافت کارشناسان از درصد 76 از بیش دییتأ

 است. آمده انیبن دانش شهری ییحکمروا کننده نییتب

یانبندانششهریییحکمروایهاشاخصوهامؤلفه.2جدول

هاشاخصهامؤلفه

 دانش خلق

 فرایناد  از هریشا  نفاع  ذی یها بخش سایر و شهروندان آگاهی در تسهیل برای جدید فنون و علوم بر مبتنی یها مدل ایجاد 
 شهری مدیران انتخاب

 مادیریت  درآمادهای  و هاا  ینههز تخصیص و یساز شفافمنظور  ، بهاطالعات و دانش بر مبتنی یها چارچوب و ها مدل خلق 
 شهری

 و ینقاوان  از یشاهر  نفاع  یذ یهاا  بخش یرسا و شهروندان یآگاه برای اطالعات و دانش بر یمبتن یبسترها و الگوها خلق 
 شهری های نامه ینیآ و مقررات

 بحرانی مواقع در شهری ةجامع انتقادات و شهری یها چالش به پاسخگویی جهت دانش بر مبتنی یها مدل ایجاد توانایی 

 یبند طبقه و یروزرسان به
 دانش

 جدیاد  رویکردهاای  مبناای  بار  خصوصای  یهاا  بخاش  و شاهری  ةجامعا  باا  شهری مدیریت ارتباطی ساختارهای اصالح 
 یانبن دانش

 شهری نیازهای و مسائل حل در کارآمدتر و بهتر پاسخگویی برای یانبن دانش رویکردهای یروزرسان به و یبند طبقه 

 باا  مارتبط  یها دانش رسانی روز به و سازی یرهذخ ،یبند طبقه فرایند با آشنا انسانی منابع یریکارگ به برای رویکردی استفاده از 
 شهری توسعه و رشد

 شهری مسائل بهتر حل منظور به سنتی ساختارهای در مقایسه با نو یانبن دانش ایرویکرده تشخیص در کارایی 

 دانش انتشار و تحصیل

 شهری مدیریت عملکرد تعالی در یانبن دانش رویکردهای انتشار از ناشی مدهایآدر و ها ینههز سهم 

 شهروندی ةجامع دانش ارتقای برای دانش نشر و یادگیریة کنند یعتسر یها چارچوب بسترسازی 

 اطاتارتب و اطالعات فناوری بر مبتنی ننوی رویکردهای نشر و یادگیری طریق از انسانی منابع یتوانمندساز 

 تهدیادهای  و هاا  فرصات  با ههمواج برای شهری ةجامع با مشارکت منظور به جدید علوم بر مبتنی دانش یادگیری و تحصیل 
 شهری

 دانش یریکارگ به

 شهری مدیریت فرایند در ارتباطات و اطالعات های یفناور بر یمبتن رویکردهای یریکارگ به 

 شهری ةجامع نیازهای به پاسخگویی برای محور دانش شهری خدمات بخش ةانداز 

 شهری مدیریت در توسعه و پژوهش به مربوط های ینههز ةسران 

 شهری مدیریت در گذاری یاستس و سازی یمتصم فرایند در جدید دانش به مجهز و متخصص افراد یریکارگ به ةسران 
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هاافتهی
 شهری مدیریت ةعرص در انیبن دانش شهری ییحکمروا کاربست برای یزیر برنامه لویتوا شناختپژوهش حاضر  اول هدف

 فازی تاپسیس ةچندمعیار یریگ میتصم مدل از پژوهش کارشناسانهای  دیدگاه اساسرب منظور این برای .است تبریز شهر کالن

 به کارشناسانهای  دیدگاه ،لیکرتیپنج  طیف تبدیل و نظر مورد ماتریس تشکیل از پس؛ بنابراین شد استفاده ها دهدا تحلیل برای

 .کاربرد داشت مربوط کارشناسانهای  دیدگاه، شده حمطر اوزان آوردن دست به برای .شد تبدیل (3 جدول) یفاز اعداد

 از یا نمونه 1 جدول در که شد یسینو برنامه EXCEL فزارا نرم در فازی مقیاس بی ماتریس قالب در مربوط اعداد

 است. شده تشریح اصلی یها مؤلفه برایها  آن

ی پژوهش ها مؤلفهای از این مرحله برای  که نمونه شد اقدام فازی مقیاسبی های وزن یساز موزون از پس ادامه در

 آمده است. 5در جدول 

S) مثبت آل ایده از فاصله شاخص، ادامه در
S) منفی آل ایده و (+

 است.آمده  6 جدول درآن  نتایج کهمحاسبه شد  (-

پژوهشیهاشاخصبهیگذارارزشبرایمثلثیفازیاعداد.3جدول  

هاشاخصاهمیت فازیارزشمیزان   
ضعیف خیلی  3، 4، 4  

4 ،3 ،5 ضعیف  
3 ،7،5 متوسط  
5 ،7 ،1 زیاد  
زیاد خیلی  1، 1، 7  

 4311 ،عطایی :منبع

8پژوهشیهامؤلفهبرایفازیشدهمقیا بیماتریسةنمون.9جدول
Fuzzy 

No Scale  
A8 

  
A2 

  
A3 

  
A9 

 

4 5/6  17/6  1/6  3/6  116/6  1/6  5/6  711/6  1/6  7/6  11/6  1/6  

1 3/6  716/6  1/6  3/6  74/6  1/6  5/6  614/6  1/6  5/6  761/6  1/6  

3 4/6  641/6  7/6  3/6  613/6  1/6  5/6  744/6  1/6  5/6  661/6  1/6  

1 3/6  631/6  1/6  4/6  511/6  1/6  5/6  644/6  1/6  3/6  614/6  1/6  

5 3/6  613/6  1/6  3/6  763/6  1/6  3/6  611/6  1/6  3/6  761/6  1/6  

 4317 ،نگارندگان :منبع

 پژوهشیهامؤلفهبرایفازیموزونةشدمقیا بیماتریسةنمون.0جدول

Fuzzy Weight Scale 
 

8 A 
  

2 A 
  

3 A 
  

9 A 
 

4 35/6 713/6 14/6 14/6 713/6 14/6 35/6 745/6 14/6 11/6 711/6 14/6 

1 45/6 511/6 14/6 45/6 117/6 14/6 15/6 177/6 14/6 15/6 114/6 14/6 

3 64/6 664/6 14/6 63/6 661/6 17/6 65/6 674/6 17/6 65/6 664/6 17/6 

1 63/6 41/6 15/6 64/6 41/6 15/6 65/6 413/6 15/6 63/6 411/6 15/6 

5 61/6 311/6 63/6 61/6 351/6 63/6 61/6 341/6 63/6 61/6 355/6 63/6 

                                                           
، از جادول  یان شاده اسات. در ا   یحکارشناس اول تشر پنج یدگاهاز د یاصل یها مؤلفه یبرا ها آناز  یا نمونه ،هاجدول زیاد حجم و بودنطوالنی به توجه با. 4

داناش   یریکاارگ  با عنوان به A4دانش و  یبند و طبقه یروزرسان با عنوان به A3و انتشار دانش،  یلعنوان تحص به A2با عنوان خلق دانش،  A1 ةشناس
 .اند شده انتخابعنوان نمونه  نفر به پنج ی،حجم یتمحدو یلدلکه به استکارشناسان مربوط  ةدهند نشان 5تا  4اعداد  همچنیناست.  شده استفاده
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پژوهشیبررسموردیهاشاخصمنفیومثبت(آلایده)فواصل.4جدول

-S+Sدانشانتشاروتحصیل -S+ Sدانشخلق
 فنون و علوم بر مبتنی یها مدل ایجاد
 شهروندان آگاهی در تسهیل برای جدید

 از شهری نفع ذی یها بخش سایر و
 شهری مدیران انتخاب فرایند

711/1  355/1  

 از ناشی مدهایآدر و ها ینههز سهم
 در یانبن دانش رویکردهای انتشار

 شهری مدیریت عملکرد تعالی

417/5  313/1  

 بر مبتنی یها چارچوب و ها مدل خلق
 و یساز شفاف برای اطالعات و دانش

 مدیریت درآمدهای و ها ینههز تخصیص
 شهری

671/5  744/1  

 یها چارچوب بسترسازی
 دانش نشر و یادگیری ةکنند عیتسر

 ةجامع دانش ارتقای نظورم به
 شهروندی

616/3  373/1  

 دانش بر یمبتن یبسترها و الگوها خلق
 و شهروندان یآگاه جهت اطالعات و
 ینقوان از یشهر نفع یذ یها بخش یرسا

 شهری های نامه یینآ و مقررات و

573/3  116/1  

 طریق از انسانی منابع یتوانمندساز
 نوین رویکردهای نشر و یادگیری
 و اطالعات فناوری رب مبتنی

 ارتباطات

573/3  116/1  

، دانش بر مبتنی یها مدل ایجاد توانایی
 یها چالش به پاسخگوییمنظور  به

 در شهری ةجامع انتقادات و شهری
 بحرانی مواقع

417/5  313/1  

 بر مبتنی دانش یادگیری و تحصیل
 با مشارکت جهت در جدید علوم

 با ههمواج برای شهری ةجامع
 شهری تهدیدهای و ها فرصت

616/5  565/1  

-S+Sدانشیریکارگبه-S+Sدانشیبندطبقهویروزرسانبه
 مدیریت ارتباطی ساختارهای اصالح
 یها بخش و شهری جامعة با شهری

 جدید رویکردهای مبنای بر خصوصی
 یانبن دانش

431/1  111/1  

 بر مبتنی رویکردهای یریکارگ به
 تارتباطا و اطالعات های یفناور

 شهری مدیریت فرایند در

564/1  744/1  

 رویکردهای یروزرسان به و یبند طبقه
 و بهتر پاسخگویی برای یانبن دانش

 نیازهای ومسائل  حل درکارآمدتر 
 شهری

166/1  316/1  

 شهری خدمات بخشاندازة 
 به پاسخگویی برایمحور  دانش

 شهری ةجامع نیازهای

616/1  613/1  

 استفاده ازبرای  رویکردی کارگیری به
 ی،بند طبقه فرایند با آشنا انسانی منابع
 یها دانش روزرسانی به سازی یرهذخ

 شهری توسعة و رشد با مرتبط

573/3  116/1  
 پژوهش به مربوط های ینههز سرانة
 شهری مدیریت در توسعه و

417/5  313/1  

 رویکردهای تشخیص در کارایی
 ساختارهای در مقایسه با نو یانبن دانش
 شهری مسائل بهتر حل منظور هب سنتی

174/1  355/1  

 و متخصص افراد یریکارگ به سرانة
 فرایند در جدید دانش به مجهز

 در گذاری یاستس و سازی یمتصم
 شهری مدیریت

151/1  533/1  

 4316 نگارندگان، :منبع 

 سهم» ،«شهری مدیریت در توسعه و پژوهش به مربوط یها نهیهز ةسران» زیرمعیارهای براساس آنچه بیان شد،

 یها مدل ایجاد توانایی»و  «شهری مدیریت عملکرد تعالی در انیبن دانش رویکردهای انتشار از ناشی مدهایآدر و ها نهیهز

 فاصله بیشترین داشتن با «بحرانی مواقع در شهری ةجامع انتقادات و شهری یها چالش به پاسخگوییبرای  دانش بر مبتنی

S) مثبت آل ایده از
که  کارشناسان دید از تبریز شهر کالن در انیبن دانش یشهر ییحکمروا به رسیدن درچالش  نیتر بزرگ (+
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 کارشناسانهای  دیدگاه تحلیل نتایج به تر یلیتفص نگاهی .ها داشت را به آن توجه بیشترین یزیر برنامه مباحث در باید

 تمامی وضعیت تبریز شهر کالن مدیریت در انینب دانش هر  ییحکمروا کاربست برای کند یم مشخص همچنین

 و شهروندان آگاهی جهت اطالعات و دانش بر مبتنی بسترهای و الگوها خلق» معیارهای زیر جز به پژوهش زیرمعیارهای

 منابع برای استفاده از رویکردی کارگیری به» و «شهری یها نامه نییآ مقررات و قوانین از شهری نفع ذی یها بخش سایر

دی ایبن یها ضعف «شهری ةتوسع و رشد با مرتبط یها دانش روزرسانی به و یساز رهیذخ ،یبند طبقه فرایند با آشنا سانیان

کمك  به قوانین از جامعه آگاهی برای شهرداری تالش تواند یم اول زیرمعیار برای کارشناسان سوی از نگاه این دلیل .دارند

نیز ممکن  دوم زیرمعیار برای باشد. ها کتابچه و بروشورها انتشار و ها شیهما ریبرگزا شهر، سطح در تبلیغاتی بیلبوردهای

 در شهرداری ویژه به اجرایی یها دستگاه سوی از مرتبط و عالی تحصیالت با افراد گزینش برای قوانینی ایجاداست 

 به رسیدن برای یزیر برنامه لویتوا تا شد محاسبه اصلی معیارهای برای شباهت شاخص ،ادامه در باشد. اخیر یها سال

 .است آمده 7 جدول در آن نتایج که شود مشخص تبریز شهر کالن انیبن دانشی یحکمروا

تبریزشهرکنندریانبندانششهریییحکمروابهنیلراستایدریزیربرنامههاییتاولو.7جدول

نهاییشباهتشاخصمعیارها
CCi 

یزیربرنامهلویتوا

 4 356/6 دانش خلق
 3 355/6 دانش یبند طبقه و یروزرسان به

 1 364/6 دانش انتشار و تحصیل
 1 351/6 دانش یریکارگ به

 4316 ،نگارندگان :منبع 

 تبریز، شهر کالن در انیبن دانش شهری ییحکمروا تحقق یبرا کارشناسان،دیدگاه   لیتحل نتایج و 7 جدول به توجه با 

 (دانش یریکارگ به و دانش انتشار و تحصیل دانش، یروزرسان به دانش، خلق) اصلی معیارچهار  یك ازهر به پرداختن

 برتر یها یفناور ورود مزایای از یمند بهرهبا وجود  ،کشور مدیریتی نظام تبع به تبریز شهری مدیریت ت؛ زیراسا ضروری

 شهری ةتوسع روند تسریع در ها یفناور این به مربوط مباحثویژه  ، بهشهری یها عرصه به ارتباطی و اطالعاتی

 تفرق و عملکردی یکپارچگی عدمتوان  . دلیل این امر را میاست مانده محروم منافع ینا از برخورداری در ،انیبن دانش

 اینکه به توجه با اما دانست، ساختاری مشکالت وجود همه از تر مهم و شهرها در قدرت منابع و نفعان ذیمیان  منافع

 این دلیل .ردیگب قرار لویتوا در ها یزیر برنامه در باید ،دارد ها شاخص سایراز  یتر نامناسب توضعی دانش خلق شاخص

 شفافیت عدم شهری، مدیران نصب و عزل فرایند از شهری ةجامع آگاهی منظور به دانشی راهکارهای نبود توان یم را امر

 نبود و اخیر یها سال در شهری مدیران یبرخ مرتبط با مالی فساد به مربوط مباحث ،شهرداری درآمد و هزینه

 دانست. معضالت این حل برای دانشی یها چارچوب

 دوم هدف ،انیبن دانش یشهر ییحکمروا یها مؤلفه کاربست برای یزیر برنامه و کاربست یبند تیاولو تعیین از پس

 با دهد می نشانآن  کنونی وضع هب توجه با تیفیک این ینیب شیپ .ستها مؤلفه نیا یمند تحقق تیفیک ینیب شیپ پژوهش

 نکهیا و بود دواریام مؤلفه نیا یمندتحقق به توان یمچه حد  تا (موجود وضع براساس یگذار)وزن موجود وضع به توجه
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 لیتحل آزمون از نیبنابرا ؛ددار تطابق آن با شده مشخص یها تیاولو به توجه با زانیم چه تحقق تیفیک ینیب شیپ نیا

 كی کننده نییتب یرهایمتغ تحقق تیفیک ینیب شیپ یبرا آزمون نیا .شد استفاده SPSS 21 افزار نرم قالب در صیتشخ

 نیا در .شود می مشخص کل ینییتب انسیوار و 4المبدا بیضرا کمك به آن تیفیک که دارد کاربرد مسئله ای موضوع

؛ از شوند یبند طبقه آن ةکنند نییتب یها صشاخ باید ،است یاصل موضوع که وابسته ای مالک ریمتغ تدارک یبرا ،لیتحل

 )حد 3 از کمتر وزن که متغیرهایی لیکرت، طیف قالب در کارشناسانهای  دیدگاه به مربوط ةاولی یها داده براساسرو  این

 ایمبن میانگین از باالتر ةشد کسب میانگین با ییها شاخص متغیرهای و نامناسب یا صفر عدد با ،اند کرده افتیدر (متوسط

 یها مؤلفه مدل، به 4 و صفر دار وزن یها داده ورود از پس شدند. یبند طبقه مناسب یعنی 4 عدد با آمده دست به

 .است شده تشریح 1و  1 های جدول در مرحله این نتایج که شد تحلیل بنیان دانش ییحکمروا

، آماره این در .است ویلکز دایالمب میزان آماره نیتر مهم، تشخیص تحلیل مدل در طرفه كی واریانس تحلیل در

 آمده دست به نتایج .ابدی یم کاهش نیز شاخص آن ینیب شیپ قدرت، باشد تر كینزد 4 عدد به ویلکز المبدا میزان هرچه

 پایین المبدای میزان به توجه با« دانش یبند طبقه و روزرسانی به» شاخص دهد یم نشان بخش این در ها شاخص برای

 ،میان این در دارد. تبریز شهر کالن در ها مؤلفه سایراز  را بهتری یریپذ تحقق کیفیتن، آ موجود وضع براساس

 .است تر نییپادارد،  را 141/6 یعنی المبدا میزان بیشترین که« دانش یریکارگ به»ة مؤلف کیفیت یریپذ تحقق

یانبندانششهریییحکمروایهاهمؤلفیریپذتحققآزمونبرایتش یصتحلیلةطرفیكواریانستحلیلةآمار.1جدول

 Df2 Df1 F یمعنادار
 ویلکزالمبدایمیزان

(Wilks Lambda)

دانشییحکمروایهامؤلفه

 بینان

 دانش خلق 413/6 161/64 5 15 666/6
 دانش یبند طبقه و یروزرسان به 615/6 665/336 5 15 666/6
 دانش انتشار و تحصیل 675/6 361/466 5 15 666/6
 دانش یریکارگ به 141/6 764/36 5 15 666/6

 4316 ،نگارندگان :منبع 

زیتبریشهرتیریمددرانیبندانشیشهرییحکمرواینیبشیپیبراصیتش لیتحلةآمار.3جدول

امعنسطح

یدار

زانیم

یکلینیبشیپ

یکامربع
Chi-

square

یکلانسیواردرصد
% of Variance

یالمبدازانیم

لکزیو
اهشاخص

666/6 414/6 

611/57 1/11 161/6 

 دانش خلق
 دانش یبند طبقه و یروزرسان به 311/6 666/6
 دانش انتشار و تحصیل 134/6 666/6
 دانش یریکارگ به 451/6 666/6

 4316 ،نگارندگان :منبع 

 یها مؤلفه یا ها داده ،یینیتب واریانس ةآمار براساس، دهد یم نشان 1 جدول در تشخیص تحلیل یدییتأ ةآمار نتایج

 بعدی ةنکت .است اتکایی قابل میزان رقم این که کند یم تبیین را ها داده کیفیت 11/6 میزان به پژوهش مدل به واردشده

                                                           
1. Lambda 
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 زیتبر یشهر تیریمد در تواند ینم ها مؤلفه یریپذ تحقق ینیب شیپ میزان برای آمده دست به نتایج که است این

 یحت .آید می شمار به ینیب شیپ درصد از یمین که است 5/6 از زانیم نیا بودننییپا دلیل به مسئله نیا .باشد بخش تیرضا

.دارد فاصله مبنا زانیم نیا از زین نهیزم نیا در ،است «دانش یبند طبقه و یروزرسان به» شاخص که شاخص نیتر مناسب

 هایافتهوبحث

 ییحکمروا یها شاخص و گرها نمایه وضعیت های قوت و ها ضعف ییشناسا بر تمرکز برای ،پژوهش این نتایجبراساس 

 را« دانش خلق» شاخص توان یم ها آن یبند تیاولوکمك  به تبریز شهری مدیریت در آن تحقق برای انیبن دانش شهری

 ،نآ سازی دانشی بحث در شهری ییحکمروا نظر از تبریز شهر کالن درحقیقت .دانست زمینه این در شاخص نیتر مهم

 و اهداف تدوین یعنی ،زمینه این در یگذار استیس دارد. نیاز آن خاص دانش تولید برای یگذار استیس ینوع به

 متعالی شکل منزلة  به شهری ییحکمروا سازی  دانش تحقق برایرا  عملیاتی راهکارهای که کالن و نظری راهبردهای

 جدید فنون و علوم بر مبتنی الگوهای و مدل ایجاد کمك هب مهم این .دکن عملیاتی تبریز شهر کالن در شهری مدیریت

 تحقق یها تیاولو تواند یم تبریز شهر کالن در ناشهروند و توسعه نفعان ذی به بخشی آگاهی در تسهیل برای

 تحوالت درک رو نیازمند ؛ از اینگیردب قرارباید مدنظر  که باشد تبریز شهر کالن در شهرییی حکمروا سازی دانشی

 اطالعات و دانش بر مبتنی ساختاری یها چارچوب و ها مدل خلق راستای در محور دانش یها هسته ایجاد ،ور پیش

 یادگیری برای مبنا دانش یها سامانه تولید ،شهری مدیریت در ارتباطات و اطالعات فرایند یساز شفاف منظور به 

 مند انعطاف ساختارهای تولید تیدرنها و شهری ةتوسع یها طرح و ها چالش مسائل، حل در مشارکت ةنحو از شهروندان

 شهری ةیکپارچ مدیریت تحقق راستای در نهادها سایر با شهری گذاران استیس و انمدیر میان اطالعاتی و اطیارتب

باید  تبریز شهر کالن در که است نآ جیترو و نشر و کاربست بر دانش تولید تقدم مسئله این اهمیتدلیل  درواقع .است

ها  آن از تیبه تبع و ما کشور شهرهای در شهری مدیریت ساختار زیرا ؛کرد توجه ها آن به ادشدهی یها هینماك کم به

 با مرتبط ابعاد و نظری قالب در دانش رخداداست. در این میان،  شده بنا متمرکز و سنتی ساختار براساس ،تبریز شهر کالن

 مدیریت سازی دانش یسو به افتهی توسعه رهایوکش در فرایند این که درحالی ؛است مدت کوتاه و شهری ةتوسع یها طرح

 یها عرصه در مداری دانش تحقق 4یر می اعتقاد به .کند یم حرکت یا منطقه کالن ییحکمروا طریق از شهرها کالن

 اولویت .شود یم آغاز آن تولید چگونگی برای یبسترساز با بزرگ، یها عرصه یزیر برنامه و مدیریت ، مانندساختاری

 از یریگ بهرهرو  شود؛ از این فراهم شهری مدیریت در دانش یدلتو ساختارهای که است این تبریز شهر کالن در اصلی

 مدیریت بودن مشارکتی و بودن شفاف بودن،روز به مندی، انعطاف بر ارتباطی و اطالعاتی نوین یها یفناور و روز دانش

 شهری ییحکمروا تحقق ینیب شیپ دیگر دربارة ةنکت د.بو خواهد رتأثیرگذا است شهری ییحکمروا همان که شهری

 موجود وضع در تبریز شهر کالن در شهری مدیریت ةعرص در دانش یبند طبقه و یروزرسان به مطلوب وضعیت ،انیبن دانش

 ضعف بر آنچه اما ،باشدباره  این در نوین ابزارهای از یریگ بهره و زمینه این در  شرفتیپ دلیل به تواند یم مسئله این ست.ا

 ییحکمروا به دستیابی منظور هب تبریز شهر کالن برای شده مشخص اولویت نداشتن تطابق ،گذارد یم صحه ادشدهی فرایند

                                                           
1. Maier, 2007 
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 .است مهم این تحقق ینیب شیپ با دانشی محتوای تولید یها گاهیپا ایجاد و دانش تولید راستای در انیبن دانش شهری

 شده آماده قبل از بیرونی دانش انباشت و ذخیره برای محلی رب تبریز شهر کالن در شهری یتمدیر ةعرص رسد می نظر به

 جایگاهی شهری های چالش با ههمواج برای ی جدیدمحتوای تولید در آن از یریگ بهره و نشر حتی ؛است هشد متمرکز

 و اهداف با مرتبط دانش تولید برای محملی به دانش ییگرا مصرف از گذار با موجود روند اصالحامر نیازمند  این که ندارد

 .است شهری ةتوسع انداز چشم

یریگجهینت
 نظام در تمرکزگرایی ،ما کشور آن تبع به و توسعه درحال کشورهای در شهری مدیریت یها چالش نیتر مهم جمله از

 نداشتن اقبال قدرت، صاحبان عملکردی چندپارگی منسوخ، سنتی یها افتیره از پیروی ،ها یریگ میتصم و ها یساز میتصم

 راییگ تسلط شکست برای نکردن تالش و شهری مدیریت در یزیر برنامه و مدیریتی جدید رویکردهای یساز نهینهاد برای

 از یکی شهری ییحکمروا رهیافت .هاست یگذار استیس و ها برنامه اجرای و تبیین تعریف، روند در پایین به باال از نگاه

 سازی  یا چرخه و مشارکت دبخشینو بیستم قرن 16 ةده اوایل از است که شهری مدیریت فرایند در نوین یها افتیره

 رویکرد از استفاده با تواند یم شده است و خصوصی بخش و شهروندی عةجام هدایتگر، مدیریتمیان  ها یریگ میتصم

 یها حل راه و دهد افزایش را خود کارایی بودن را بپذیرد، دانشی ویژگی شده، مطرح اخیر یها سال در که ،دانش مدیریت

 را ییحکمروا رویکرد متعالی اصول (1666) یاکیتسو و پلتوکورپی د.کن ارائه شهری مسائل با مواجهه در پایدار و منطقی

 یها شاخص چارچوب در را دانش خلق نقش همچنین اند. دانسته رگذاریتأث بسیار دانشی یها ینوآور به تجهیز صورت در

 تواند یم آن خلق برای بستری ایجاد صورت در دانشی یها ینوآور اساس براین .دانند یممهم  بسیار شهری ییاحکمرو

 در (1661) بورن .دده جلوه آور تاب و مقاوم شهری ةتوسع یها چالش برابر در خوب حکمرانی قالب در را شهری مدیریت

 حکمرانی ینوع به دانش، اطالعات عصر به توجه با هریش ةتوسع مدرن سیاست و شهری مدیران اصلی نیاز ،زمینه این

 نتایج پرداخت. شهری ةتوسع راهبردهای و ها استیس خلق به دانشی یها انیبن براساس بتوانتا  شده تجهیز دانشی

 شهری مدیریت ساختارهای در نوآوری ایجاد برای همفکری و دانش انتشار و خلق با مندی مشارکت تعمیق بر او ةمطالع

 و فکری یها گاهیپابا استفاده از  دانش نشر (4316) همکاران و محمودی .آید دست می به دانشی دستاوردهای کمك به

 و ساختاری یها چالش برابر در تواند یم که اند دانسته مدیریت ساختارهای بخش تحول ودرخور  را مناسب نظری

 باشد. رگذاریتأث بسیار مدیریت کارکردی

 اصلی اولویت در انیبن دانش شهری ییحکمروا یها مؤلفه نیتر یانیبن از یکی دانش خلق پژوهش،ی ها افتهی توجه با

 تحقق یسنج تیاولو یعنی اصلی هدف دو ،پژوهش این در .است تبریز شهر کالن در آن تحقق منظور به یزیر برنامه برای

 و فازی تاپسیس مدلاز  اول هدف برای د.بررسی ش آن یریپذ تحقق ینیب پیش و انیبن دانش شهری ییحکمروا یها شاخص

 در ها شاخص نیا ینیب شیپ و ها تیاولو انیب درها  آن ارتباط که شد استفاده صیتشخ لیتحل مدل از دوم هدف برای

 شهر کالن یشهر تیریمد در انیبن دانش یشهر ییحکمروا کاربست ، برایپژوهش جینتا براساس .بود زیتبر شهر کالن

 و شهروندان آگاهی منظور به اطالعات و دانش بر مبتنی بسترهای و الگوها خلق» جز به کننده نییتب یها شاخص همة زیتبر
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 انسانی منابع برای استفاده از رویکردی تخاذا» و« شهری یها نامه نییآ و مقررات و قوانین از شهری نفع ذی یها بخش سایر

ی بنیادی ها ضعفدارای « ی مرتبط با رشد و توسعة شهریها دانشروزکردن  به و یساز رهیذخ ،یبند طبقه فرایند با آشنا

با استفاده  انیبن دانش شهری ییحکمروا فرایند ینیب شیپ .مشخص شد ها شاخصی سنج تیاولوکمك  هستند که این امر به

 شاخص اینکه ودبا وج .پذیرفته نبود نیز تبریز شهری مدیریت فرایند در ها شاخص این به توجه با تشخیص، تحلیل مدل از

 در انیبن دانش شهری ییحکمروا رویکرد تحقق ینیب شیپ در ها شاخص دیگر از بیشتر« دانش یبند طبقه و یروزرسان به»

 برای بنام عنوان به تشخیص تحلیل در که است چیزی آن از کمتر میزان این ،دارد نقش تبریز شهری مدیریت فرایند

 مدیریت در انیبن دانش شهری ییحکمروا رویکرد تحقق منظور گفت به توان یم ابراینبن گیرد؛ مدنظر قرار می کلی ینیب شیپ

 در که «دانش یریکارگ به» شاخصویژه  ، بهآن یها شاخص تحقق منظور هب شرایط بسترسازی برای ممارست ،تبریز شهری

 بود. دخواه اولیه یها تیاولو از دارد، را میزان رینکمت کارشناسان دیدگاه از حاضر ةمطالع

پیشنهادها
 شهر کالن شهری مدیریت ساختار در مبنا دانش شفافیت یها انیبن تحقق بسترسازیتوان به  می کمك راهکارهای زیر به

 نوجه کرد: تبریز

 شهری نفع ذی یها بخش سایر و شهروندان آگاهی در تسهیل برای جدید فنون و علوم بر مبتنی ییها مدل ایجاد 

 .شهری نمدیرا انتخاب فرایند از

 یها برنامه و ها طرح وضعیت از شهروندان به یرسان اطالع برایجدید  ارتباطی و اطالعاتی ساختارهای ایجاد 

 .شهری مدیریت عملکردی شفافیت منظور به شهری ةتوسع

 یساز شفاف برای نوین( حسابرسی یها ستمیس )مانند اطالعات و دانش بر مبتنی یها چارچوب و ها مدل خلق 

 .شهری مدیریت درآمدهای و ها ینههز تخصیص

 آگاهی منظور به (یرسان اطالع یافزار نرم یها ستمیس مانند) اطالعات و دانش بر مبتنی بسترهای و الگوها خلق 

 شهری یها نامه نییآ و مقررات و قوانین از شهری نفع ذی یها بخش سایر و شهروندان

 شهری مدیریت ساختار در مبنا دانش مشارکت یها انیبن قتحق بسترسازی، زیر یهمچنین با استفاده از راهکارها 

 گیرد: مدنظر قرار می تبریز شهر کالن

 افزایش منظور به ی(افزار نرمی ها یتوانمندیا  ،یا رشته انیمنوین )مانند ایجاد علوم کاربردی  علوم کاربست 

 .ها یکار یمواز کاهش و یکپارچگی افزایش ا هدفب یکدیگر با شهری یها سازمان مشارکت

 بنیان دانش و نو یها دهیا از حمایت برای دانشگاهی و علمی مراکز با شهری مدیریت ارتباط افزایش. 

 جدید رویکردهای مبنای بر خصوصی یها بخش و شهری ةجامع با شهری مدیریت ارتباطی ساختارهای اصالح 

 .(افزار سخت و افزار نرم بر مبتنی ارتباطی ساختارهای )مانند بنیان دانش

 و ها یساز میتصم در خصوصی بخش و شهروندی ةجامع مشارکت افزایش منظور به دانشی نوین بسترهای ایجاد 

 .ها یریگ میتصم
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 با استفاده از  تبریز شهر کالن شهری مدیریت ساختار در مبنا دانش توانمندسازی یها انیبن تحقق بسترسازی

 گیرد: راهکارهای زیر مدنظر قرار می

 شهروندی ةجامع شهری دانش ارتقای منظور به دانش نشر و یادگیری ةکنند عیتسر یها بچارچو بسترسازی. 

 یها دانش کردنروز به و یساز رهیذخ ،یبند طبقه فرایند با آشنا انسانی منابع یریکارگ به برای رویکردیذ اتخا 

 .شهری ةتوسع و رشد با مرتبط

 در (یردانشگاهیغ و دانشگاهی نخبگان )مانند جدید شدان به مجهز و متخصص افراد یریکارگ به ةسران افزایش 

 .شهری مدیریت در یگذار استیس و سازی تصمیم فرایند

 یروزرسان به باری شهری( مدیریت ةزمین در رو پیش کشورهای یا )سازمان جدید دانشی منابع با مشارکتی ارتباط 

 .شهرها جهانی مدیریت جدید تحوالت با متناسبو  دقیق ،کارآمد

 با استفاده از  تبریز شهر کالن شهری مدیریت ساختار در مبنا دانش خالقیت یها انیبن تحقق بسترسازی به هتوج

 گیرد: راهکارهای زیر صورت می

 شهری مسائل بهتر حل برای سنتی ساختارهای در مقایسه با نو بنیان دانش رویکردهای تشخیص در خالقیت 

 سنتی( ساختارهای تغییر لزوم بینش داشتن و شهری یها حوزه با مرتبط علمی جدید یها میپارادا با آشنایی )مانند

 یها پروژه در یگذار هیسرما طریق )از شهری مدیریت در توسعه و پژوهش به مربوط یها نهیهز ةسران افزایش 

 .دانش( نشر و تولید با مرتبط یها یکاربر و محور دانش

 منابع و گذاران استیس مدیران، میان در شهری مسائل حل رایب ثانویه و پشتیبان راهکارهای بسط و توسعه توان 

 .شهری مدیریت انسانی
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