
 

 

 

 

 
 بر دانش و اقتصاد خالق یاقتصاد مبتن :مقالهعنوان 

 کارشناس توسعه مدیریت  معین زادهدکتر آقاي : خالصه کننده Dagmar Veselá, Katarína Klimová :نویسندگان

 

 و باال بردن  يمحرکه رشد اقتصاد يرویو ن یعنوان منبع اصلکه درگذشته دانش به  یدر حال

دانش کرد و از  تیجامعه شروع به درك اهم ستمیشد، در قرن ب یدر نظر گرفته نم یسطح زندگ

 شده است.  لیتبد ياقتصاد يها و مدل ها هیاز نظر ریناپذ ییجدا یآن زمان به بعد به عنوان بخش

 لیدل نیبر دانش و اطالعات است و به هم یل حاضر مبتندر حا افتهیتوسعه  يکشورها اقتصاد 

 شوند. یشناخته م یدانش يآنها به عنوان اقتصادها

 و استفاده از دانش و اطالعات مرتبط دارد. عیتوز جاد،یبه ا یآنها بستگ عملکرد 

 نیشوند و از ا یثروت محسوب م جادیمنبع ا نیو مولدتر نیتر یو دانش به عنوان اصل اطالعات 

تر مانند  یمیمنابع قد ایو  يو انرژ هیمورد استفاده در گذشته مانند سرما یمنابع سنت نیگزیرو جا

 کار شده اند. يرویو ن نیزم

 است.  تیها و خالق دهیبر ا یاز اقتصاد مبتن يدیحاضر شاهد ظهور نوع جد عصر 

 خالق و کارآزموده  کار يرویبر ن یعیو با تمرکز طب يخالق به طور عمده در مناطق شهر اقتصاد

 شود.  یبه طور کامل نشان داده م

 ارائه شده است.  یاسیس يها یدر ابتدا در سخنران "صنعت خالق" اصطالح 

 عیبود، که توانست صنا یکس نیکه اول ایتانیفرهنگ بر ریبود؛ وز "تیلرد اسم"آن  یاصل معمار 

 را برجسته نمود. تیخالق ياقتصاد تیکند و اهم ییدولتش اجرا يها استیخالق را در س

 به لطف به اصطالح  ،یپسا صنعت يایدر دن يتوسعه اقتصاد دهیپد کیخالق، به عنوان  صنعت

 دهد. یارائه م ياقتصاد يدر بحران ها یرا، حت ياز رشد اقتصاد يگری، نوع د"کالس خالق"

 ندینما یم فایتوسعه صنعت خالق ا يبرا طیشرا جادیدر ا یو مناطق نقش مهم شهرها . 
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 و توسعه و آموزش و پرورش عمدتا در شهرها متمرکز شده  قیتحق يها نهیها در زم تیفعال

در  نیو همچن د،یدر رقابت شد یشرکت ها و موسسات آموزش ياست، لذا به منظور حفظ بقا

که  ستیدر شهرها و مناطق، شگفت آور ن یزندگ يحفظ سطح اشتغال و استانداردها يراستا

را جذب  يگذار هیها و سرما يتا استعداد، صنعت، فن آور کنند¬یمتالش جهان  يها تختیپا

 کنند. 

 دهه توسعه  نیچند يبرا "خالق يشهرها"متحده، مفهوم به اصطالح  االتیو ا یغرب ياروپا در

 است.  افتهی

 نشات گرفته از  تیخالقان لیاز صنعت خالق است، و از آنجا که پتانس تیبر حما یمفهوم مبتن نیا

 باشد. یشهرها م

 و ارزش حاصل  تیبر اساس اصل خالق یانسان تیفعال يها نهیخالق، که شامل تمام زم اقتصاد

 از آن است. 

 شود که منشاء آنها در  یم یعیدهنده هسته اقتصاد خالق، شامل صنا لیخالق، تشک صنعت

 يثروت و فرصت ها جادیا يابر ییفرصت ها ياست و دارا يمهارت ها و استعداد فرد ت،یخالق

 هستند. یشغل

 نمود.  تیخالق حما عیتوان از صنا یم یاصالحات آموزش قیطر از 

 اقتصاد خالق  کی يبرا یطیبر دانش، شرا یاقتصاد مبتن کیمتقابل با  يخالق در همکار صنعت

 کند.  یم جادیا داریو پا يقو

 يها هیحاصل شود که از سرما نانیتا اطم میحذف کن قیاست که موانع را در علم و تحق يضرور 

 گردد. یم تیشود و منجر به خالق یبه طور مناسب حفاظت م يفکر

 نینوآورانه که بر اساس اصل ب یدانشگاه يبرنامه ها قیخالقانه را از طر عیصنا میخواه یم ما 

 .میینما یاتیشده اند، عمل یبا عمل طراح یبودن و همبستگ يرشته ا

 يشهرها و مناطق به مکان ها لیبر دانش قادر به تبد یبا اقتصاد مبتن يخالق با همکار اقتصاد 

 باشد.  یم یزندگ يجذاب برا يفعال تر و مکان ها ياقتصاد

 يو منطقه ا یمحل يدولت ها يدیکل يبه شرکا لیتبد دیبا یکه موسسات آموزش میمعتقد ایقو ما 

                             خالقانه در شهرها و مناطق گردند. يها لیپتانس يدر توسعه و نگهدار
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