نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه شهر دانش محور
تسٍى ضه یىی اس هَلفِ ّای هْن تَسؼِ زاًص تٌیاى ضْزّا ًمص ساسهاى ّای هززم ًْاز ٍ تِ ستاًی زیگزّNGO،ا ّستٌس.
لذا تایس هحیظ وسة ٍ وار ٍ ًیاسّای تاسار زٍ ػاهل تسیار هْن ّستٌس وِ تایس تِ زلت هَرز تجشیِ ٍ تحلیل لزار گیزز.
زرعَل اجزای اتتىار ػول ضْزّای زاًطی ،ترص ذصَصی ٍ ّ NGOا ًمص هْوی را ایفا هی وٌٌس تؼْس آًْا تِ تزًاهِ استزاتضیه ٍ حوایت
فؼال آًْا اس اجزای پزٍصُ ّا زر تثسیل ضْز تِ یه ضْز زاًطی ووه ذَاّس وزز .پطتیثاًی سیاسی ٍ لاًًَی ،رفغ هَاًغ فزٌّگی ،گستزش
آساز ی ّای اجتواػی ٍ تَسؼِ حمَق تطز زر هَفمیت ضْزّای زاًایی هحَر ًیش هَثز ّستٌس اوثز ضْزّا ًوی تَاًٌس تثسیل تِ یه ضْز زاًطی
هَفك تطًَس سیزا ذظ هطی گذاراى تافت ٍ هحیظ آًْا را ًازیسُ گزفتِ اًس تٌاتزایي تایس زرن ػویمی اس ٍالؼیت ّای التصاز هحلی ٍجَز زاضتِ
تاضس ٍ سپ س ارسیاتی اس ًماط لَت ٍضؼف ٍ هسیز تَسؼِ التصازی اًجام ضَز ّوچٌیي ضْزّا ًوی تَاًٌس تارید ذَز را را ًازیسُ تگیزًس ٍ یا اس
ٍیضگی ّای وِ ٍالؼا آًْا را هتوایش هی ساسز فزار وٌٌس.
ّواًغَر وِ پیتز سٌگِ زر وتاب فزهاى پٌجن تز یازگیزی ساسهاًی تاویس هی وٌس یازگیزی ضْزّا ًیش هفَْهی جسیس است وِ پا تِ ػزصِ
هغالؼات ضْزی گذاضتِ است ًزخ تغییزات ٍ افشایص فطارّای رلاتتی تاػث ضسُ است تا یازگیزی ساسهاًی تیطتز هس ًظز لزار گیزز ّوچٌیي
ایي زٍ هَلفِ هی تَاًس تزای ضْزّا هصساق زاضتِ تاضس ّواًغَر وِ ساسهاى ّا تزای تما ٍ ٍاوٌص زر تزاتز تغییزات ًیاسهٌس یازگیزی ّستٌس
ضْزّا ّن تِ هٌظَر رفغ چالص ّای پیص رٍ تایس یازگیزی ذَز را افشایص زٌّس .یه ضْز یازگیزًسُ ّواًٌس یه ساسهاى یازگیزًسُ ًیاسهٌس
فضایی است تا اس عزیك هحاٍرُ ٍ تا سذَرز  ،یازگیزی فززی ٍ گزٍّی را تَسؼِ زّس .ضْزی وِ هی ذَاّس تِ سَی ضْز زاًطی حزوت وٌس
تایس ساوٌیي ذَز را تزای تثسیل ضسى تِ ضْزًٍساى زاًطی تَاًوٌس ساسز ()GOLDBERG ETAL2006
تزذی اس ضْزّای پیطزفتِ حتی پا را اس یازگیزی ضْزی فزاتز گذاضتِ اًس ٍ تِ زًثال یازگیزی سزیغ ّستٌس ٍ همَلِ ضْزّای تٌس آهَس ٍارز
ازتیات هسیزیت ضْزی ضسُ است  .تٌس آهَسی یؼٌی سزیؼتز اس رلیة پی تززى تِ ایي ًىتِ وِ چِ چیشی هَثز ٍ چِ چیشی هَثز تز است زر ایي
راتغِ زٍ هَضَع تایس زرًظز گزفتِ ضَز یه سزػت یازگیزی افزاز ٍ زیگزی سزػت اًتمال آهَذتِ ّا

اتاق فکر ضرورت شهر دانشی
اتاق ّای فىز تزای پزوززى ذالء هَجَز زر ًظام سی است گذاری ٍ تصوین گیزی ٍ ووه تِ ًیزٍّای هسیزیتی تاسیس ضسًس تا تتَاًٌس تا
ووه فىزی ٍ پضٍّطی تِ هسیزاى پلی تیي لسرت ٍ زاًص حاصل وززُ ٍ پطتیثاًی فىزی ٍ هطاٍرُ ای حىَهتی ٍ تا ًمص سیاست پضٍّطی ٍ
حل هطىالت را تِ ػْسُ تگیزًس ایي هزاوش هی تَاًٌس تا ذلك افىار ٍ ا یسُ ّای ًَ ٍ پزٍرش ٍ ارائِ آى تِ هسیزاى تا ارتثاط تا زاًطگاّْا ٍ هزاوش
تحمیماتی ٍ پضٍّطی زر تْزُ تززاری اس فزصتْای جسیس ٍ ایجاز هٌافغ تیطتز تزای جاهؼِ گام تززارًس .زر ٍالغ ّواى هزاوش هغالؼاتی ٍ پضٍّطی
ّستٌس وِ هغالؼات ٍ تحمیمات وارتززی اًجام هی زٌّس ٍ تسیي عزیك ػالٍُ تز فىز ساسی هی تَاًٌس افزاز ذیزُ ٍ ستسُ ػلوی ٍ هسیزاى آیٌسُ
را ًیش تزتیت وٌٌس اها زرجِ هَفمیت ٍ هیشاى تاثیز گذاری ایي واًًَْا تستِ تِ ػَاهلی هرتلف هاًٌس ساذتارّای زٍلت ضْزّای هَرز ًظز
ٍاتستگی تِ هزاوش زٍلتی یا ذصَصی هیشاى پذیزش آى تَسظ افىار ػوَهی ٍ هیشاى زرن اس ایي هزاوش هی تَاًس هتفاٍت تاضس .چٌاًىِ ایي
سیستن سالیاى سال است یىی اس ػلل پیطزفتگی ٍ هَفمیت سیاستْای سیاسی ٍ تصوین گیزی است الثتِ تطىیل اتاق ّای فىز تیي ساسهاًی
ٍ حتی زر سغح ضْزّا تاػث تسْیل ساسی تستز ارتثاعی تیي زستگاّی ٍ حتی تا ًگاّی فزایٌسی گززز.

فواید اتاق فکر و بکارگیری آن :

-

تْزُ هٌسی اسزیسگاُ صاحة ًظزاى هرتلف التصازی – اجتواػی – سیاسی – فزٌّگی

-

ػولیاتی وززى زیسگاّْای ػلوی ٍ اًغثاق تا ًیاسّا ٍ ػغص افىار ػوَهی

-

عزح ٍ تزرسی آذزیي ًظز سٌجی ٍ ًیاسسٌجی ّا زر زرٍى ٍ تیزٍى ضْزی

-

ضٌاذت ًماط ضؼف ٍ لَت افىار ٍ ًظزات هغزٍحِ

-

تحمك هطاروت جَیی ٍ هطاروت آفزیٌی

تسٍى یه چطن اًساس رٍضي ّز گًَِ تالش تزای اًتمال تِ ضْز زاًطی هحىَم تِ ضىست است زر ایي چطن اًساس راّثززی تایس تواهی هسائل
ضْز زر ًظز گزفتِ ضَز ساذتار هسیزیت ضْزی تایس هتحَل ضًَس تزای ًو ًَِ هی تَاى تِ آهَسش واروٌاى ٍ هسیزاى اصالح ساذتار ازاری ٍ
توزوش سزایی اضارُ ًوَز اس زیگز ػَاهل ساسهاًی هی تَاى پطتیثاًی هسیزاى ارضس ضْزی ٍ اػضا ضَرای ضْز اس اتتىار ػول ضْز زاًطی را هغزح
وزز.
هٌاعك ضْزی تا استفازُ اس تَسؼِ زاًص ٍ ًَآٍری هی تَاًٌس جْص ّای هٌاسة ٍ هَثزی تزای تحمك چطن اًساس ذَز تززارًس .زاًص تِ عَر
رٍس افشٍى تِ ػٌَاى هٌثغ اصلی رضس التصازی  ،سیاسی  ،فزٌّگی ٍ اجتواػی زر ًظز گزفتِ هی ضَز اس ایي رٍ تَلیس ٍ تَسیغ آى ّسف اصلی
هَسسات ٍ حىَهت ّا تِ ضوار هی رٍز زر ایي راستا ضْزّای زاًص هحَر ظَْر یافتٌس ایي ضْزّا فضاّایی را تزای ًرثگاى ٍ ساسهاًْای
پیطزفتِ فزاّن هی ساسًس تِ ػالٍُ ضْزّا تِ هٌظَر تَسؼِ ضْزی ٍارتماء ویفیت سًسگی ضْزی ٍ تزسین ٍ تحمك آیٌسُ آرهاًی ذَز ضزٍرت
زارز وِ تزًاهِ ریشی استزاتضیه زر ایي سهیٌِ زاضتِ تاضٌس چطن اًساس ضْزّا زر ّشارُ سَم تِ سَی ضْزّای زاًایی هحَر هی تاضس .ضْزّا
زارای فضاّای تی ضواری ّستٌس وِ هی تَاًٌس ذاللیت ٍ ًَآٍری را افشایص زٌّس ایي فضا ّا تِ ػٌَاى هحزوِ ّای ًَآٍری ضْزی ضٌاذتِ
هی ضًَس ٍ ًْایتا تحمك آیٌسُ ایی آرهاًی ٍ سیثارا زر تز ذَاّس زاضت .استزاتضی ّای تَسؼِ ٍ حوایت اس هحزوِ ّای ًَآٍری تاػث ذلك ٍ
تَسیغ زاًص زر سغح ضْز هی گززز ّ،وچٌیي ًیزٍی اًساًی ذالق ضْزّا ارتثاط ًشزیىی تا ًَآٍری ٍ تَسؼِ ضْزّازارًس ضْزّا هحلی تزای
پزٍرش افزاز ذالق است ٍ ّواًٌس ساسهاى ّای یازگیزًسُ ضْزًٍساى ذَز را تَاًوٌس هی ساسًس ایي گًَِ ضْزّا تزای تثسیل ضسى تِ ضْز
یازگیزًسُ تز ذاللیت ٍ ًَآٍری تاویس هی ٍرسًس.
هصغفی هالیی ،هسیز هزوش رضس ػلَم اًساًی ٍ استاز ذاللیت ٍ وارآفزیٌی حَسُ ػلَم اًساًی

