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  ملخص
ا تلك املدن اليت متتلك اقتصاد يعتمد      تُعرَّف مدن املعرفة على أ

ه على مصادر البحث على ناتج مرتفع القيمة والذي يعتمد بدور 
. العلمي والتقنية والكفاءات والكوادر البشرية ألفراد تلك املدينة

من خالل عرض " حمرك اإلبداع املدين"يتناول هذا البحث مفهوم و 
بعض النماذج التارخيية جنبًا إىل جنب مع النماذج املعاصرة، وتقدم 

ا أن تساعد يف  عملية جمموعة من املرشدات املقرتحة اليت من شأ
ويسعى البحث . حتويل املؤسسات املدنية التقليدية إىل حمركات إبداع

النظري على الصعيدين ؛تنشيط البحوث  –األول : لتحقيق هدفني
استكشاف حدود  -والتطبيقي يف جمال اإلبداع املعريف، والثاين
وتعتمد الدراسة على . اإلبداع املدين ونطاقاته املتنوعة واملختلفة

في التحليلي الذي يكشف عن األوضاع املتعلقة بظاهرة املنهج الوص
ا ووضع  ا والوقوف عن سلبيا معينة يف الوقت الراهن لتأييد إجيابيا
اخلطط والربامج اإللكرتونية الالزمة لتقوميها، كما استعان الباحث 
مبنهج حتليل احملتوى أو املضمون الستقراء أدبيات االنتاج الفكري 

 قضية أو ظاهرة مدن املعرفة، وذلك للوقوف املتخصص الذي يعاجل
وينقسم البحث اىل . على أبعاد هذه الظاهرة من خمتلف االجتاهات

عناصر بيئة االبداع، حمركات االبداع املدين، : ثالثة أقسام رئيسية
 .والسياسات املثلى لبناء مدن املعرفة
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Abstract 
        Knowledge cities defined as those cities which 
owns the economy depends on the output of high-
value, which in turn depends on the sources of 
scientific and technical research and competencies 
and human resources for members of these cities. 
This research deals with the concept of "civil 
innovation engine" through the presentation of some 
historical models along with contemporary models, 
and offers a range of proposed guides that will help 
transform the traditional civil institutions to the 
process of innovation engines. The research aims to 
achieve two goals: first - stimulation research on the 
levels; theoretical and practical knowledge in the 
field of innovation, second exploration the limits of 
civil creativity and diverse and different subdomains. 
The research is based on descriptive analytical 
method which reveals the conditions relating to a 
particular phenomenon at the moment to support the 
pluses and stand up for the negatives and the 
development of plans electronic necessary for 
evaluating programs, furthermore the researcher used 
content analysis approach to the extrapolation of the 
literature specialist intellectual production that 
addresses the issue or phenomenon knowledge cities, 
and it to find out the dimensions of this phenomenon 
from different directions. research is divided into 
three main sections: the elements of innovation 
environment, civil innovation engines, and optimal 
policies for building knowledge cities. 
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