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 خص:مل

 هتمامااخذ أت تأالتي بد ،مدن المعرفة إلى وتحول المدن التقليدية تكوينالمناطق التراثية في  كيفية تفعيل دور ىيركز هذا البحث عل 

  .عمقا وشمولية مع المناطق التراثية أكثر سلوب تعاملأوكيفية تشكيل في الدول المتقدمة  امتزايد

  تساؤل البحث الرئيسي:

 ؟في صناعة مدن المعرفة راثيةطق التدور المنا ما هو -

 اهداف البحث:

 .نظرية عن مدن المعرفة والمفاهيم المتداخلة معهاتكوين قاعدة معلومات  -

مدن معرفة لتحديد الدور الذي  إلىالمدن التي تحولت  تجاربتحليل تحديد دور المناطق التراثية في صناعة مدن المعرفة، و -

 .ولتلعبه المناطق التاريخية في التح

 .ليكون دورها مؤثرا في تحويل المدينة لمدينة معرفة ،المناطق التاريخيةمع  سلوب التعاملألوضع توصيات خاصة  -

 المنهجية:

 .دبيات والنظريات التي تتناول مدن المعرفة ومقوماتهاألمراجعة ا -

 معرفة.مدن  إلىللمدن التي تحولت  وتحليل أمثلةدراسة  -

 في التحول لمدن معرفة. راثيةتلمناطق الهمية دور اأ ستنباطا -

 :همية النظريةألا

دبيات ألجمعت اأنه كما أل ،مدن المعرفة إلىتحول المدن لتلعب دورا فاعال في  ،حياء المناطق التراثيةإعادة إل توصيات ستنباطا 

 المستجدة.ضرورة ربط التراث العمراني بالقضايا  ىوالمؤتمرات الدولية عل

  العملية:همية ألا

 التراثية وتفعيل دورهاالمناطق  ىات التي تساعد في الحفاظ علآلليحد اأتكون ل ،مام متخذي القرارأ تائج وتوصيات البحثن وضع

 لمدن.ا ستدامةا ىيجاب علإلمما ينعكس با ،لصناعة مدن المعرفة

  :المفتاحيةالكلمات 

 .المدن الحافلة باألحداث -اإلبداع المعرفي مدن -المناطق التراثية 
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مواجهة لتواجه خيارين، إما أن تتطور الي ان وم يلامدن  اإلقتصاديةعادة الهيكلة إدفعت ضغوط العولمة والمشاكل الناجمة عن : مهمقد

الحفاظ على  وضاع اقتصادية من الصعب التنبؤ بها، ومن أجلأفي  ،التحول الناجمة عن سرعة التغير العالمي، أو مقاومة التحديات

ومنها تاريخها المادي المتمثل في المناطق التراثية ذات  الخاصةستراتيجياتها  لتركز على الموارد إالمدن  بعض ولالقدرة التنافسية، تح

 االستراتيجياتتركيز  إلى بهااصة خنشاء هوية إفضال عن الحاجة إلى  المتمثل في الطاقة اإلبداعية والمواهب ، والمعنوي ،القيمة

لذلك  ،واالقتصادية االجتماعيةتجديد النسيج الحضري والنواحي  ىواردها لتصبح مميزة وتعمل علصولها الثقافية ومأمن  لالستفادة

 2010) نحاء العالمأستراتيجيات التنمية الحضرية في جميع إحداث عنصرا حاسما في أ إلىصبحت صناعة المعرفة وتحويلها أ

Palme rand, Richards ) مدن  إلىر المناطق التراثية في تكوين وتحول المدن التقليدية كيفية تفعيل دو ىيركز هذا البحث عل.لذا

 ، من خالل دراسة وتحليل االطار النظري واألمثلة العالمية لمدن المعرفة ودور المناطق التراثية في تكوينها. المعرفة

  :قاعدة المعلومات النظرية(المعرفي ) اإلبداعمدن  -1

لذا نستعرض فيما يلي القاعدة النظرية الذكية،  والمدنحداث ألبا والمدن الحافلة دن المعرفةم والمفاهيم بيننظرا لتداخل المصطلحات 

 .المعرفةفي صناعة مدن  المناطق التراثية دورو العالقة بينهملمعرفة  والمدن الذكية،حداث ألوصناعة ا اإلبداعلما يتعلق بالمعرفة و

 الخاصة بها. المفاهيموسيتم تناول مدن المعرفة من حيث  :knowledge citiesالمعرفة مدن  -1-1

 م الجديدة منها:اهيمفالوفي خضم ذلك ظهرت بعض  المعرفة:مفاهيم الخاصة بمدن ال -1-1-1

 (2001،الخضيري) العملي.التطبيق  إلىتطويع العلم ونقل العلم من مجال النظرية  ىهي القدرة عل :المعرفة  

 :نتاجهذا، وتوظيفهذا بكفذاءة فذي جميذع إنشذر المعرفذة و ىساسذا علذأيقذوم المجتمع الذذي  ىويطلق هذا المصطلح عل مجتمع المعرفة

ي أ طراد،ابذنسذانية إلة الحالذة اوالمجتمع المذدني والسياسذة، والحيذاة الخاصذة، وصذوال لترقيذ قتصادالامجاالت النشاط المجتمعي: 

 .(2003المتحدة، )االممنسانية وتحقيق جودة الحياة إلقامة التنمية اإ

 هي المدينة التي تستهدف التنمية القائمة على المعرفة، عن طريق أورده إرجازاكيسالتعاريف ما  ومن أهم هذه: مدن المعرفة :

يث المستمر للمعرفة. ويمكن لذلك أن يتحقق عبر التفاعل المستمر بين مواطني تشجيع اإلبداع والتشارك والتقييم والتجديد والتحد

المدينة أنفسهم، وبينهم وبين مواطني المدن األخرى، حيث تؤدي ثقافة تشارك المعرفة وكذلك التصميم المالئم للمدينة وشبكات 

 (.2011 ،كاريللو) تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لها إلى دعم هذه التفاعالت

  فلم تعد المعرفة مجرد معلومات مخزنة في الذهن، أو بين ثنايا كتذاب، أو فذي ذاكذرة حاسذوب  بذل أصذبحت المعرفذة حذدثبا، يتطلذب

بالطبيعة الترابطية للمعرفة، حيث تمثل المعرفة حدثبا، لذيس  عترافالامجموعة من العناصر والظروف ليتحقق  "في البداية يجب 

 العالقذذاتيذذان أو سذذجل... يعنذذي ذلذذك األمذذر التحذذول المعرفذذي مذذن مواقذذف تتمحذذور حذذول المذذادة إلذذى مواقذذف ترتكذذز علذذى مجذذرد ك

 .(2011 ،كاريللو)

 

ين بعض المفذاهيم الخاصذة بالتنميذة الحضذرية، حيذث في أواخر القرن العشر تطورت المعرفة: ىالتنمية الحضرية القائمة عل-1-1-2

جذذذب وتوليذذد وتعزيذذز المعرفذذة  ىعلذذ عتمذذادالاأن مسذذتقبل المذذدن والمنذذاطق الحضذذرية يتجذذه نحذذو  إلذذىأشذذار العديذذد مذذن المتخصصذذين 

نمذوذ  ذو أربعذذة المعرفذذة ك ىالتنميذذة الحضذرية القائمذذة علذ إلذىيمكذن النظذذر  (,2011Yigitcanlar)شذذار أ وكمذا .واإلبذذداع بتكذارالوا

  تي:آلفي ا وتتمثلركائز رئيسية للتنمية 

 خلق وتقييم وتسويق المعرفة.  ىالمعرفة يعتمد عل ىقائم عل قتصاداتكوين  إلىوتهدف : االقتصاديةالتنمية 

 سذذتخداماوتوليذد وتوزيذذع نشذذر  ىإحذذراز التقذذدم نحذو إقامذذة مجتمذذع المعرفذة الذذذي يعمذذل علذذ إلذذىوتهذدف والثقافيةةة:  جتماعيةةةالاالتنميةة 

 والثقافي.  قتصادياإلالمعارف والمعلومات، والذي يمثل القوة الدافعة للنشاط 

تحقيذق التنميذة  إلذىحتياجذات المجتمذع. لذذلك فهذي تهذدف إالبيئذة مذع تلبيذة  ىتحقيذق الحفذاظ علذ إلذىوتسذعي : والحضرية التنمية البيئية

 الحضرية المستدامة وتحقيق جودة الحياة في مجتمعات المعرفة. 

جمذع كافذة األطذراف الفاعلذة مذن  إلذىالمعرفذة  ىحضذرية القائمذة علذوتسعي التنمية المؤسسية من منظور التنمية الالتنمية المؤسسية: 

 اجل تنظيم وتسهيل األنشطة كثيفة المعرفة والالزمة للتخطيط االستراتيجي لتشكيل مدينة المعرفة. 

 

  :City   Creativeبداعاإل مدن -1-2

)الموهبذة  بداعيذةإلتوضذيح تقذارب المفذاهيم والعملذي بذين الفنذون ا إلذىبداعية إل: تسعي فكرة الصناعات ابداعيةإلالصناعات ا -1-2-1

مستهلكون  -معرفة، يستخدمها مواطنون قتصاداعالم جديدة داخل إطار تقنيات إفي  (،الجماهيري )النطاقالفردية( والصناعات الثقافية 

مذذم المتحذذدة للتجذذارة ألمذذؤتمر ا)نوكتذذاد ألابعذذاد حسذذب تعريذذف أربذذع أبداعيذذة إلوتشذذمل الصذذناعات ا .(2007، هذذارتللي) ون جذذدديعلتفذذا

 هي:( 2014 ،مدينة الملك عبد العزيز للعلومتنمية( )وال

 .مثالهاأ، والمهرجانات الثقافية وداليالتقوجه النشاط مثل الحرف الفنية والتعبير عن أ: ويشمل التراث الثقافي -
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 والسيرك.والمسرح  مثل الموسيقي والفنون االستعراضيةمثالها، أالفنون البصرية مثل النحت والتصوير و ىوتشتمل عل :الفنون -

  والطباعة.نشطة النشر أ ىوجه النشاط السمعية البصرية كالتلفزيون والراديو والسينما والمسجالت، وعلأ ىعل : وتشتملالوسائط -

 والمالبس.ثقافية، والديكور والجرافيك بداعية مثل العمارة والدعاية والخدمات الإلنشطة الخدمات اأشمل يو :بداع الوظيفيإلا -

همية تصميم وصناعة الثقافة، والمرافق الثقافية والموارد أ ىتطويرا للمفهوم الذي ركز عل ظهرت هذه الفكرة :بداعإلامدينة  -1-2-2

روبي هذه المفاهيم المرتبطة بالحقوق الثقافية والمنظمات مثل قدم المجلس األو 1970التي تتواجد بالمدينة ويمكن العيش فيها. ففي عام 

 ستراتيجياتاوأنشأت لتطبيق مفاهيم  والتي Partners for Livable Communities الشركاء في منظمة شركاء المجتمع الحيوي

بداعي إلة المرتبطة بالتخطيط ادخلت مفاهيم الثقافأ قد 1990و 1980ما في الفترة ما بين أالتخطيط الحضري بالواليات المتحدة. 

ستراتيجيات جديدة للمدينة قد جري إنبثقت عن إبداع، والتي إمدينة جالسكو كمدينة  ىوظهر ذلك من خالل الدراسات التي تمت عل

الصناعات ستراتيجيتها الرئيسية بالتنمية الحضرية التي تهتم بإفالمدينة المبدعة تتعلق  بداع.إلنشر ا ىتطويرها وعملت المدينة عل

بداعية وتكون جاذبة للطبقة المبدعة وترتبط بعوامل مثل جودة الحياة والبنية التحتية الحضرية الترفيهية. وذلك من خالل توفير إلا

  .,Florida) 2002 ((اتصاالترض، عمالة، طاقة، أنتا  )إلة ليلاالظروف المث

 :Eventful Citiesحداث ألباالمدن الحافلة  -1-3

تكاثر األحداث العامة  إلىتزايد أوقات الفراغ واإلنفاق  ىدأمحورا مركزيا في ثقافتنا كما لم تكن من قبل. و وماليتعد األحداث 

لتسويق. وتضع المؤسسات ل تجاهالوا االقتصاديةجزء من سياستها للتنمية  عتبارهاابالمتنوعة. وتدعم الحكومات األحداث  حتفاالتالاو

هواياتهم تواجد والخاصة  هتماماتهمالفراد ألا جتماعيةالاالجماعات  ماسح . ويثيراألحداث كعناصر رئيسية في سياساتها التسويقية

يتطلب وضع نهج متكامل وهذا  (.,2006Bowdin)تخيلهاحداث التي ترتبط تقريبا بكل موضوع وفكرة يمكن ألمجموعات من ا

ن بدأت المدينة التفكير بصورة شمولية حول األحداث أوبمجرد  ،ككلزيد من فوائد برنامج الحدث ي مامللعالقة بين المدينة وأحداثها، 

 باألحداث. ح مدينة حافلة، مكنها ذلك من كونها مدينة ذات األحداث لتصبفاعليةبوتنظيم وإدارة برنامجها الخاص باألحداث 

 المدن الذكية:  -1-4

 استخدمت الماضي ففي يعتبر تطور المدن هو عملية ديناميكية مستمرة وتتأثر بالتطور بجميع مجاالته وخاصة التطور التكنولوجي، -

 والمجتمع والمرافق، النقل، ذلك في بما اإلدارات مستوى على األداء لتحسين( ICT) التواالتصا المعلومات المدن تكنولوجيا

ستخدام إفي  المدن بدأت فقد أما اآلن .للمواطنين كفاءة أكثر أنظمة الذكية التقنيات أنشأت المدن هذه ففي. اإللكترونية الحكومة وخدمات

 :إلى مية مما يؤديفي جميع مجاالت التن تكنولوجيا المعلومات بشكل موسع

 ،والعمل أرحب واذكي للعيش مكان توفير ،وتقليل تغير المناخ الموارد استخدام كفاءة تعزيز ،العمل فرص وخلق االقتصادية التنمية -

 (ARUP, 2010) المجتمعات. ودعم كفاءة أكثر بشكل المدن دارةإ

 رن ظهور المدن الذكية في الق إلىاألسباب التي أدت  1-5-1

 النمو السكاني والتغير -تحديات تغير المناخ -نضوب الموارد - والعشرين:الحادي 

 العقود المقبلة مدي علىالحاجة للتكيف والنماء  -الديموغرافي والتحضر 

  الحراري لالحتباس المسببة الغازات انبعاثات خفض إلىالحاجة  -

  :يف المدينة الذكية والمبادئ االستراتيجية لهاتعر1-5-2

 تتكون الرؤية االستراتيجية للمدن الذكية من ثالث مبادئ 

 (:1شكل )كما في 

 التكنولوجيا: تكامل البنية التحتية والخدمات بواسطة التكنولوجيا -

 الناس: التعلم االجتماعي لتعزيز البنية التحتية البشرية -

  (,2011Taewoo, N) المواطنينواشتراك المؤسسي  المؤسسات: التحسين -

 جودة وذات مستدامةقتصادية اتنمية  تخلق التي المتقدمة الحضرية المنطقة هيالذكية: ومن خالل هذه المبادئ يمكن تعريف المدينة  

الطاقة  -التعليم الذكي -من الذكيألا -الرعاية الصحية الذكية -رئيسية )النقل الذكي مجاالت 6 في التفوق الحياة عن طريق من عالية

  (Jin, H. Y, 2012) تصاالتالوا المعلومات لتكنولوجيا قوية تحتية بنية خالل من تتم أن والتي يمكن الذكية( البيئة -الذكية 

 .مبدعة( -حداثألحافلة با -)ذكية مدينة المعرفة لها مقومات ثالثة أننستنتج من قاعدة المعلومات النظرية 

 يوضح رؤية المدينة الذكية( 1شكل )

Conceptualizing Smart City with Dimensions 

 of Technology, People, and Institutions المصدر:
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 بداع حضرية في مدن المعرفة:إالمناطق التراثية ودورها كمحركات  -2

حذداث ألنهذا تذرتبط باأفي تعريف الفراغ حيث عرف الهندسة المعمارية فذي  (Tschumi, 1994): تكمن رؤية داعبإلمحركات ا -2-1

مذا  وأو محفزات لوظيفة المبني من الداخل أبمثابة محفزات للنشاط  العمارةإن التي تجري داخل المباني والفراغات المحيطة بها. وقال 

يجذاد محفذز مذا، إحذداث والنشذاط هذو ألن الوسذيلة المثلذي لصذناعة مكذان حافذل باأ الفذراغ،ريف . ما تعكسه هذه الرؤية الجديدة لتعحوله

عشذر محركذا  حذدىإبداع حيث عرض إلابمحركات  (Dvir, 2003)للتواجد بمكان الحدث. كما وصفه  ينالمشاهد ستثارةا ىيساعد عل

 بداع بالمدينة وهم:إلل

 .ديدة في مجاالت مختلفةفكار الجألماكن عامة تتيح تبادل اأ :المقاهي

 التشويق. ىوالحصول عل ستكشافالوا والتعلم، االفكار، ختباراوخر، آلل ستماعالواتاحة فرصة عظيمة للمالحظة، إ: حداث الضخمةألا

 الجديدة. االفكار بتكارا ىعل رات بناءة التي تعملاجراء حوإالمعرفة وتناقلها و بتكارالماكن النشطة التي تتيح الفرصة أل: االمكتبات

غرار متحف جوجنهايم في مدينة بلبذاو  ىبداع علإن تعمل كمحرك أنما يمكن لها إالعرض فقط  ى: ال يقتصر دور المتاحف علالمتاحف

مدينذة  إلذىعذادة تطذوير المدينذة وتحويذل تلذك البلذدة الصذناعية العتيقذة إلالتخطذيط  هذاعليرتكذز أحيث كان من العناصر الجوهريذة التذي 

بداع التجذاري إليضا العديد من المؤتمرات في اأ ستضافانما إحداث الفنية فقط أللم يستضف المتحف ا 1997فتتاحه عام إمعرفة ومنذ 

 الفكرية وغيرها من المجاالت. واألصول

 يطلبهذااسذية التذي سألنها توفر فرص التدفق الحر الذي يعتبر ركيزة في البنية التحتية األنقطة البداية مثل المطار والميناء  : أيالبوابات

  عصرية.ي مدينة أبداع في إلا

مركذز تذدبر  هذاعليطلذق أريكسذون وإ تصذاالتاللمذن قبذل الشذركة السذويدية  نشاتإالتي  ةكالوحدة الصغير :المستقبل ستشرافابراج أ

عذذداد الخيذذارات إورسذذم السذذيناريوهات المحتملذذة و القادمذذة،ويعنذذي هذذذا المركذذز بذذالنظر للمسذذتقبل خذذالل العشذذر سذذنوات  العواقذذب،

عكس نموذ  البر  العاجي لكي يسذود فذي  ىبالمواطنين عل رتباطالا ما يميزهاهم أفي قطاع عريض من المجاالت. ومن  ستراتيجيةالا

 ها.علىالمدينة لغة مشتركة ومعاني متفق 

وجه بين الجامعذة ومذواطني ألمتعدد ا التواصل إلىضافة إلوتلعب المدينة دور محرك االبداع عندما تقوم بدورها التقليدي با الجامعات:

 عالمي(. )وأحيانابداع محلي إالخ( وبهذا تقوم الجامعة بدور محرك  صناعة،رجال  رجال اعمال، مدرسون، طفال،أالمدينة )

 بداع.إلعملية مهمة بالنسبة ل ةاليالممثل للموارد ألا ستثمارالفاقيمة.  إلىفكار ألهو علم وفن تحويل ا ستثمارالا: سواق المالأ

 عتبذارا ىمدينة المعرفة بالمعايير القياسذية علذ لتزاما ىضوئها مد ىكمؤشرات يقاس عل ةاليالتالعناصر  : تستخدمالبنية التحتية الرقمية

 بداع المعرفي والتكنولوجي مثل:إلدفع ا ىقدرتها عل ىالبنية التحتية للمدينة، ومد ةاليفعنها تعكس إ

 انعدد الحاسبات مقارنة بعدد السك -

 باألنترنتالنسبة المئوية للذين يتصلون  -

 االولية.  معليالتتكنولوجيا المعلومات في مراحل  ىالتركيز عل -

 .عمالهم عن بعدأعدد الموظفين اللذين يمارسون  -

الت درا  المحذذاوإقطذذاب التكنولوجيذذة ويشذذمل ألمذذا يسذذمي با إلذذىوالتطذذوير  بتكذذارالاغالبذذا مذذا تذذؤدي محذذاوالت  :لكترونيةةةإلقطةةاا األا

 المتنوعة والمخططة لتطوير صناعات وسلع مبتكرة تكنولوجيا ويتمركز جغرافيا في داخل منطقة واحدة.

تنمويذة  سذتراتيجيةانواعهذا ومسذمياتها تمثذل أ ىقطذاب التقنيذة علذألصذبحت مراكذز اأ الماضي،وخالل الثمانينات والتسعينات من القرن 

قطذاب التكنولوجيذة ألصذبحت اأ ماليقذألالتلذك  قتصذاديالا، وبغض النظر عذن الوضذع حد سواءى الحضرية والريفية عل ماليقأللمفضلة 

قتصذاديا بسذبب إالتذي كانذت تعذاني اضذمحالال  ماليقذألافذي  خذرىألافذي قطاعذات العمذل  قتصذادالاعذادة هيكلذة إل ستراتيجيااتمثل خيارا 

 نخفاض التركيز الصناعي بها. إ

مذاكن القديمذة وتفعيلهذا مذرة ألحيذاء اإعادة إلغو ولندن وتورنتو مشروعات ضخمة كادة مثل شيعدي قامت مدنأ: ولقد المواقع التاريخية

 سذتخدامهاا ةعذادإساسذا لهذذا الغذرض ولكذن أ أمذاكن التاريخيذة لذم تنشذألمذاكن نشذطة تعذج بالثقافذة والتجذارة ومراكذز الذتعلم. واأك ىاخر

نه يبرز العالقات ذات الطابع الخاص بين الماضي والحاضر والمسذتقبل أكما  كثر مالئمة من الناحية العملية.أبداع إوتفعيلها كمحركات 

 بما يكثف النشاط االبتكاري.
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 نموذج تقييم مدن المعرفة:دور المناطق التراثية في  -3

عذض اإلرشذادات ، والبنذك الذدولي، والمفوضذية األوربيذة باإلقتصذاديالدولية مثل منظمة التعذاون  اإلقتصاديةتقدم العديد من المنظمات 

كثذر أويوجذد المعرفذة،  ىالمعرفة عبر التنمية الحضرية القائمة عل ىوالتوجيهات للعديد من الدول المتقدمة والنامية لبناء اقتصاد قائم عل

 (Most Admired Knowledge City) ختصذاراوهذو لتحليذل عناصذره  Makciنموذ   ختيارا المعرفة وتممن نموذ  لتقييم مدن 

 ووضوحه:يته نظرا لشمول

 :Makciنموذج مدينة المعرفة األكثر إعجابا  -3-1

 2006جائزة مدينة المعرفة األكثر إعجابا هي جائزة دولية، هدفها تحديد أفضل مدن المعرفة خالل العام. تأسست تلك الجائزة فذي عذام 

 ىذ  لتقييم التنمية الحضرية القائمة علذهو في األساس نمو Makci(. ونموذ  The world capital)الدولي بواسطة معهد العاصمة 

الحضذرية والتذي تتمثذل فذي  االجتماعيذة، وكذذلك األوضذاع اليالمذ، والتي تتمثل في رأس المال اإلقتصاديةالمعرفة من ناحية األوضاع 

رأس المال البشري، وكذلك األوضاع الحضرية المادية والتي تتمثل في رأس مال الهوية، وأخيرا األوضاع التنظيمية والتذي تتمثذل فذي 

 :رأس مال األدوات. وذلك من خالل ثمانية مؤشرات لها نفس قدر المساواة، وتتمثل هذه المؤشرات في

 هوية المدينة Identity capital جميع العناصر الرسمية والغير رسمية فذي المدينذة والتذي سذاهمت فذي تحديذد هويذة  إلى: تشير

 المدينة مثل )المالمح التاريخية للمدينة، توصيف المدينة، البنية التحتية المادية، والمرافق(.

 

 ذكةةاا المدينةةة Intelligence capital التكيذذف مذذع الظذذروف  ىجعلهذذا قذذادرة علذذالقذذدرة التنظيميذذة للمدينذذة، والتذذي ت إلذذى: تشذذير

والعوامذذل الخارجيذذة، وتعتبذذر ذات أهميذذة لتحقيذذق الرفاهيذذة للمدينذذة. وتتمثذذل فذذي )وكذذاالت التخطذذيط االسذذتراتيجي، الدراسذذات 

 المستقبلية، المراكز العامة والخاصة للدراسات المستقبلية(.

 

 رأس مال النقدي للمدينة Financial capital: لنقدي للمدينة، والتي من شانها تمثل القيمة اإلنتاجية.رأس المال ا هو 

 

 رأس مةال العالقةات Relational capital: العرقذذي،  )التنذوع. وتتمثذل فذذي جتمذاعيالا نذذدما الواالتعبيذر عذذن مذدي التماسذك  هذو

 ، العادات الثقافية والفكرية(.لألفرادالعادات الصحية 

 

 رأس المال الفردي Human Individual capital: الثقافي الجماعي وقدرات توليد القيمة الجماعية لكل المواطنين  ستعدادالا هو

 بتكذارالا، ثقافذة المدينذة، جتماعيذةالاالعامذة، التذراث الفكذري للرفاهيذة  )الصذحةوالتي تساهم في تحقيق نظام المدينة. وتتمثذل فذي 

 وقدرات ريادة المشروع(.

 

 رأس المةال الجمةاعي Human Collective capital: تذوفير قيمذة للمذواطنين، والتذي تسذاهم فذي تحقيذق  ىقذدرة المدينذة علذ هذو

 ، التنمية الشخصية(.معليالت، التنمية المادية، )الصحةالنظام في المدينة. وتتمثل في 

 رأس المةال المنةتج Instrumental-material capital:  خاللهذا الوسذائل الماديذة األساسذية لإلنتذا ، والتذي ترفذع مذن  إلذىتشذير

 توليد القيمة للمدينة. وتتمثل في )جغرافية المدينة، البنية التحتية(. ىاألموال وتعمل عل رؤوس

 

 رأس المةال الفكةةري Instrumental-knowledge capital: المعرفذذة، والتذي ترفذذع مذذن  ىوسذذائل اإلنتذا  القائمذذة علذ ىتشذذير إلذ

 توليد القيمة للمدينة. ىعلتعمل أن نها أ. والتي من شاألخرىاألموال  رؤوسخاللها 

 .عناصر التقييم المتمثلة في هوية المدينة أحدمما سبق نالحظ ان المناطق التاريخية تلعب دورا هاما في 

 

 :بداع المعرفيإلودورها في مدن االمناطق التراثية  -4

ن مدن المعرفة يمكن أدارة المعرفة، فإو قتصاديالانتاجا للتقارب بين نظرية النمو  المعرفة ىبينما تعتبر التنمية القائمة عل

حداثة النسبية الالرغم من  ىوعل (.2011،دارة المعرفة )كاريللوإعتبارها نتاجا للتقارب بين الدراسات الحضرية والتخطيط وإ

حداث إت من المعرفة قد تمكن ىن المحاوالت المنهجية لتبني المدن والمؤسسات لمفهوم التنمية القائمة علإلمجال مدن المعرفة، ف

عبرت عن نفسها بجالء في فترة قصيرة. وتمكنت مدن مثل برشلونة ومانشستر وملبورن ولندن  ،تغييرات جذرية ونتائج ملموسة

مستوي الممارسة والتطبيق والتحليل والتقييم والتغذية الراجعة  ىلإودلفت وغيرها من تخطي مرحلة األطروحات النظرية 

همها أومن  لمدن من تسويق نفسها كمدن معرفة ناجحة ورائدة لتجني ثمار التحول المعرفي،لتصويب المسار. وتمكنت هذه ا

المكان  ما بين االتزان ىلإبداع المعرفي إلوتسعي رؤية مدن ا .المستدام والريادة ودعم التنافسية العالمية االقتصاديتحقيق النمو 

 (.2والثقافة كما في شكل ) واالقتصاد
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 المكان وتميزه في صناعة مدن المعرفة هميةأيوضح  2شكل 

 

 Graeme Evans, Strategies for Creative Cities, University of Lleida المصدر:

وروبا التي أ نلمدالدروس المستفادة  (AISSR,2010) السياساتلصانعي كدليل إرشادي وقد ناقش دليل صناعة مدن المعرفة 

 :معرفة وهممدن  ىلإتحول المدن التقليدية  ىعوامل رئيسية التي تعمل عل إلى ثالثةوخلص  مدن معرفة ىلإتحولت 

  :pathwaysال مسارات

 .العالي التعليمالتنموية للمدينة في  ودور المشاركة إلقليميةالمستويات المحلية وا ىفهم الدور الوظيفي للمدينة عل - 

التراث في التنمية ويظهر هذا الجزء تحديدا في دول وسط  ودورالتاريخ مدار  ىدورا في التنمية عل بفهم العوامل التي تلع -

 وشرق اوروبا.

 .قليميإلالمستوي المحلي وا ىحد مصادر تميز المدينة علأالسياسات المالئمة لتفعيل دور التراث ك -

 :placeالمكان 

 نشطة صناعة المكان.أتقوية  ىمثل لمواصفات المكان يعمل علألا االستخدام -

 .branding التجارية للمكان ، والعالمةmarketingتسويق المكان من خالل  إليهمكان الجيد يمكن الوصول صناعة ال -

 سكان والخدمات والترفيه.إلوالعمالة وا االقتصادقليم المدينة بشكل كامل والدور الوظيفي لها في إويشمل المكان  -

 personal networksشبكة العالقات 

و خارجها أعمال في نطاق معين في المدينة ألمواقع ا واختيارسر ألشخاص واألا ىثير علأا كبيرا في التتلعب شبكة العالقات دور

 نقاط:ويناقش هذا الموضوع عدة 

 .اليةمكانات العإلصحاب القدرات واأمن المهاجرين  االستفادةكيفية  -

 .العاليم ليعمؤسسات الت ىعل وتأثيرهالفهم الكامل للدور المحلي  -

 ى.خرألا االقتصاديةنشطة ألبداعية لتكون مؤثرة في دعم اإلالصناعات اشبكة العالقات الشخصية في  دعم -

و جعل أستراتيجية جديدة وهي تسويق المكان إنها ليست إالرغم من  ىعلبمدن المعرفة:  عالقة المكان وتسويق المكان

ها لدعم التنافسية الحضرية بين المدن إلىالحاجة  تزادا راتيجيةاالستن هذه أال إ  place brandingمميزة تجاريةالمكان ذو عالمة 

لذا يعتبر  طارإلاالتحديات في هذا وتواجه الكثير من  بداعيةإلنها المدن اإ ىالمختلقة، وتحاول الكثير من المدن تسويق نفسها عل

من العناصر  لألنشطةصناعة المكان وتسويقه هميته وعناصر التميز من المفاتيح الهامة لحل هذه المشكلة، ويعتبر أفهم المكان و

دوات لصنع هذا التميز في صناعة المكان . وتوجد بعض المدن ألهم اأحد أبداعية، وتعتبر المناطق التاريخية إلالهامة للصناعات ا

 .)التجارة(بوزنان ،شر(الن)ة(، هلسنكي )التكنولوجيا(، ليبيز)العمار برشلونة الموضة(،و جديدة مثل ميالنو )أتعتمد مصادر قديمة 
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مدينة السياحة  ىلإحياء التميز والصورة الذهنية عنها مثل مدينة برمنجهام من مدينة الصناعة إعادة إ إلىوتحتا  بعض المدن 

يل مثلة في تفعألهم اأ. ومن و جودة الحياة في برشلونةأوالتجارة. وقد تكون قوة المدينة في الرمزية، مثل الديموقراطية والمشاركة 

 في ميالنو. والموضةومنطقة زونا تورنتو للتصميم المناطق التاريخية وتسويق المكان مثل منطقة معبد بار في دبلن 

نها ألكثر تعقيدا أن تسويق المكان عملية أال إعمال بينهم مبادئ وسمات مشتركة، ألن تسويق المكان وتسويق اأالرغم من  ىوعل

ص، وتستخدم من قبل شركات ومقيمين وزائرين ومهاجرين، وتسويقها يكون لفئات مختلفة، تعتبر مملوكة للقطاعين العام والخا

 ن تحقيق التوازن بين هذه الفئات لتحقيق المصالح المختلفة وتسويق المكان يمثل تحديا كبيرا.إلذا ف

ا أنه لم يتم إلى  اآلن تطوير نموذ  نظري موحد يؤطر هناك مجموعة من المدن التي تقدم كنماذ  عالمية لمدن معرفة ناجحة، خصوصب

وخطط عمل،  استراتيجياتالظاهرة من كل نواحيها. ومن ثَم تحظى كل تجربة ناجحة بأهمية كبرى  إذ ستساهم بال شك في بلورة 

 اإلطار النظري العام.  ثراءب في إتقتدي بها المدن الناشئة، كما تساهم هذه التجار

 وهي: دور المناطق التراثية بها عتبارالامدينة معرفة مع وضع  ىلإتحولت المدينة ناك مجموعة من المعايير لتوضح كيف ه

 المعرفة.حد مدن أك ختيارهاان تكون تم أ -

 .ن تكون بها مناطق تراثيةأ -

 المعرفة. ىالمبني عل قتصادالان تكون حققت نجاحا ملحوظا في أ -

شكل عام، وتم إختيار مدينتي دبلن وبوزنان لمناقشة الفكرة بشكل الفكرة ب لمناقشةولندن مدينتي برشلونة  ختياراه تم علىوبناء 

 التاريخية.تفصيلي على المناطق 

 :مدينة برشلونة -4-1

التحديات التي فرضها مجتمع المعرفة.  عتبارالاخذا في آلتنمية المدينة  ستراتيجيااقدم مجلس مدينة برشلونة مخططا  1991في العام 

ع مدينة برشلونة ضمن المجموعة الرائدة في مجال مجتمعات المعرفة بحلول القرن الحادي والعشرين. وتمثل الهدف الرئيسي في وض

بدت المؤسسات الحيوية ببرشلونة التزامها بتحقيق هذا الهدف أوتحمل مجلس المدينة واللجنة التنفيذية المعنية عبء تنفيذ المخطط، و

 عضوا. 215فاق عددهم عن طريق مشاركتها في اللجنة التنفيذية بممثلين 

ولوية. ألالمؤسسات المسئولة عن تنفيذ المهام ذات ا ختياراوداء ألوتحديد مؤشرات ا ستراتيجيالاوقامت هذه اللجنة بصياغة المخطط 

 ىعل عتمادالوا "،في مدينة برشلونة، تبني مفهوم " مدن المعرفة معرفة نقاط القوةالستراتيجية للعمل لتكون: إة محاور خمس ختيرتاو

فقيا أالهيكل السياسي للمدينة وعمله  ىلإضافته إوتفعيل دور رئيس مجلس المدينة ب " محركا لمدينة المعرفة"،عتبارهاابالثقافة المحلية 

دارة المدينة وتحمله مسئولية "مشروع مدينة المعرفة". ويعتبر الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو دعم وتطوير مدينة برشلونة إمع 

كالثقافة والسياحة والتنمية العمرانية،  خرىألاللقطاعات  لمعرفة. وجعل هذا المفهوم جزءا ال يتجزأ عن السياسات الداخليةكمدينة ل

مليون  1.6وبلغ عدد المشاركين في تطوير وتنفيذ هذه االستراتيجية نحو  .وذلك بهدف تحريك النظام الكلي للمستفيدين من المشروع

 .2003عام مؤسسة  200كثر من أنسمة و

ستطاعت مدينة إهم عوامل نجاح التجربة. فقد أجراءات التي قام بها تعتبر من إلن مبادرات القطاع الخاص واأومن الجدير بالذكر 

المتقدمة والبنية التحتية للطاقة  تصالالابرشلونة تحفيز القطاع الخاص بنوعين من التدابير: توفير البنية التحتية الالزمة كشبكات 

برشلونة وهي شركة مستقلة  اكتفياسبيل المثال قامت شركة  ىالنقل، وكذا تشجيع تطوير المباني لدعم العمل المعرفي. وعل نظمةأو

 ستراتيجيةابالشاملة لبرشلونة بتنفيذ سلسلة من المشروعات ذات الصلة  اإلقتصاديةومسئولة عن التنمية  بالكامل من قبل مجلس المدينة

مستوي  ىكثر نجاحا علألوالتدابير واحدة من مدن المعرفة ا ستراتيجياتالاتعتبر برشلونة بفعل هذه  وماليو فة.التحول نحو مدينة المعر

 .(2011،كاريللو) العالم

 وكذلك المناطق (،3)االحياء الصناعية االثرية في المدينة شكل  أحدوهو  Barcelona@22مثل مشروع  ناطق التراثيةمولعبت ال

ماكن الجذب التراثي أولية ودمدينة معرفة وذلك من خالل المؤتمرات ال ىلإزدهار المدينة وتحويلها إدورا كبيرا في  الثقافيةوة يالسياح

 :كما يلي وحققت مجموعة من النتائج المتميزة حتفاالتالواحداث الدولية والمهرجانات ألا استضافةو
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 .التصنيف رقم واحد االجتماعات الدولية -

عن عام  %16مليون زائر بنسبة نمو  9.1 -

1996. 

 .مليون مستخدم للمطار 10 -

 .مهرجان موسيقي 27متحف و 46 -

المتاحف  إلىمليون زيارة  12من  أكثر -

سبيل المثال كنيسة  ىوالمواقع االثرية عل

ليا أو كنيسة العائلة المقدسة، ساغرادا فامي

وهي كنيسة كاثوليكية رومانية، تعد من أضخم 

كنائس أوروبا، تقع في حي ساغرادا فاميليا 

سبانيا. ُشرع في أبمدينة برشلونة، كاتالونيا في 

مليون  2.2 اليحوويزورها  1882عام بنائها 

 زائر.

 منها في المناطق التراثية. %50من  أكثرقهوة وتقع  7800االف مطعم،  3و عمل،الف فرصة 65ونتج عن ذلك توفير  -

 ,London 2006)ا الييطإولمانيا أنجلترا وإمريكا وأجانب من أفقط والباقي سياح  %30وتمثل السياحة المحلية 

Development Agency). 

 :إبداع معرفيلندن كمدينة  -4-2

 ة دولية من المنظور الثقافي. فهي تتمتع ببنية صناعات ثقافية متنوعة ومعقدةمدينة ذات مكان إنهاتبين مجموعة الدراسات عن لندن 

النشاط  التنوعالتجاري، والمدعوم، والتطوعي. ويخلق هذا  -وذات توجه دولي، ترعي وتدعم ثروة من النشاط الفني المحلي والدولي 

الثقافية الفرعية التي تحقق للندن جاذبيتها وتسهم في  اتواإلشعاع

 وثقافيا. جتماعيااوقتصاديا إتها كمدينة عالمية، مكان

 اإلبداعية،شخص في الصناعات  ألف 680وفي لندن يعمل 

من قوة العمل وهم  %20 اليوحولندن  قتصادامن  %15يشكلون 

سكان لندن  أنمن سكان المملكة المتحدة، والحقيقة  %12يشكلون 

 ىمد ىعلطائفة  50 اليحولغة، وتجمعهم  300من  أكثريتحدثون 

لندن مرئيا مادامت مبانيها  إسهاموسيظل  عام. أالفعشرة 

تعبيرات الو داليوالتق، األقدمالحرفية  شكالألوا التاريخية باقية،

شكل  في هاتون غاردن والصاغة هيل،ثقافية مثل كرنفال نوتنغ ال

 في كليركنويل. الصغرى االييطإو (،4)

 

ئيسي للقطاع الثقافي في الحكومة بالدور الر أقرتعدة سنوات  ومنذ

في تنمية وصيانة  أهميتهالتمتعها بمالمح حاسمة توضح اإلبداعية قوة طوارئ للصناعات  بإنشائهاالبريطاني في المستقبل.  قتصادالا

 والمعني،، مضيفا في طريقه القيمة األنواعينسج طريقه كخيط يمر عبر محاوالت من كل  أنويمكن للنشاط الثقافي  المدينة.

الحكومات والقطاع الخاص  ستثمرتاوقد الحضري،  واألحياءويتطلب تحقيق شراكه ناجحة بين الفنون والثقافة  والتأثيرلخصوصية وا

 -قامة شراكاتإ -بداعيإلالنشاط ا -رفع جودة الحياةلتحقيق مجموعة من الفوائد منها:  حداث والمناسباتألتطوير ا ستدامةاونشاء إفي 

 .(2007)جون هارتللي هداف الثقافية للمدينةألتحقيق ا -المستوي الوطني والدولي ىالقيمة علظهار إ -نمو الجماهير

 

 

 

( يوضح تطوير الحي الصناعي التاريخي 3)شكل 

 Barcelona@22ببرشلونة

 

 www.22barcelona.com المصدر:

 التاريخية صاغة هاتون غاردن( يوضح منطقة 4شكل )

 
 المصدر:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hatton_Garden 
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 ,Dublin بإيرلندابدبلن مشروع تطوير منطقة تمبل بار التاريخية  -4-3

Temple Bar’ 
نها كانت ا ىلإيرلندا إفي دبلن ب( 5)شكل صول منطقة معبد بار أترجع 

 الثمانينات،يجارات رخيصة في حقبة إنها منطقة أل البوهيميةمنطقة الفن 

ظهرت عدد من العناصر أو ،الحقا وسميت المنطقة الثقافية عليهاثر أمما 

ان مستقبال مثل مشروع معرض التصوير سهمت في صناعة المكأالتي 

الرغم من نجاح كل  ىوعل، رشيف الوطني للتصوير ومركز الفنونألوا

 ىلإن تخطيط المنطقة المادي والثقافي المبدع حولها أ ىلإمشروع حدة 

 ،منطقة سياحية مركزية تحوي العديد من الخدمات مثل المطاعم والمقاهي

فعندما يتم  المفتوح. لالقتصاد ومركزليلي  اقتصاديكما جعلها مركز 

ساسية ويتم ربطه بالصناعات ألالتجديد الحضري شامال البنية التحتية ا

مدينة معرفة  إلىانتقال المدينة  ىعل متميزة ويساعديحقق نتائج  ،بداعيةإلا

 .(AISSR,2010) كما في هذا المشروع

 :التاريخية ببولندا (Poznan) تطوير منطقة بوزنان -4-4

 من سلسلة على ينطوي . وهذاالحضريةحياء المناطق إعادة إ برنامج بوزنان )بولندا( في المحلية السلطات وافقت 2006 معا في

 مشروعات كثيفة ىعل ويشمل - المدينة لوسط والثقافي جتماعيالا حياءإلا قتصاد،إلا لتحفيز تهدف التي الحضري التجديد مشاريع

الطريق  يعتبر مشروع بوزنان.حد محاور العمل في أالتاريخية  المتدهورة والمباني المواقع جديدت ويمثل المعرفة، قتصادا ىقائمة عل

ولعب . من المشروعات الرائدة (داليوالتق لفنونا المعمارية، الهندسة التاريخ،)محاور  أربعة حول الذي يتمحور مبراطوري،إلا الملكي

 تنسيق إلى المشروع ويهدف. المدينة في للخطر عرضة األكثر هي التي تاريخيةال على المعالم الحفاظ في هذا المشروع دورا هاما

 .الثقافية اتإلىالفع من للمدينة الزمني الجدول مع التاريخية للمواقع المادي التأهيل إعادةو

كما في  يخية متكاملةمنطقة تار إلى سرودكاحي ومنطقة  كاتدرائية جزيرة المنطقة التراثي من تحويل مركز ىويعمل هذا المشروع عل

 ةاليع بيئة وخلق عمال،ألمنطقة تراثية ثقافية ذات جاذبية ل عتبارهإب بوزنان من الجزء هذا تنشيط هو ستراتيجيإلا والهدف. (6شكل )

  .(AISSR,2010) المنطقة في ستقراراللاإلبداعية  المعرفة وتشجيع عمال المحليين، للسكان الجودة

 براطوري التاريخي في مدينة بوزنان( يوضح المسار االم6شكل )

 

 www.Poznan-pl المصدر:

 ( يوضح منطقة معبد بار التاريخية5شكل )

 

 
-MAKING CREATIVE ،(2010) ،(AISSR) المصدر:

KNOWLEDGE CITIES, University of Amsterdam 
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  نتائج البحث: -5

أن من أهم اآلفاق التي تفتحها "مدن المعرفة" وضع مبادئ جديدة للتصميم الحضري للمدن، في الوقت الذي ترتفع فيه  -

ا، لذا ما تزال الظواهر السلبية.  فالعمران المعاصر في دول العالم العربي ما زالت في بدايات ه ذا التحول الحضري عمومب

الفرصة سانحة أمامها لصياغة تصوراتها المبدعة لمدنها الناشئة، وهي تصاميم يجب أن تمتص كل الظواهر الحضرية 

 السلبية قبل نشوئها، بل وتوفر مجاالب الحتضان اإلبداع.

  .و سجلأكيان  صبحت حدثا وليس مجردأن المعرفة أ -

 .حداثأي مدينة مبدعة وذكية وذات ن مدينة المعرفة هأ -

المعرفذة وتكذون  ىالذذي يقذوم علذ سذتراتيجيالاذا توفرلهذا التخطذيط إن تكون مبدعة فأحداث واليشترط أن هناك مدينة بها أو -

تطبيقذات عذن طريذق  إلذىبذداع الفكذري إلمكانذات تحويذل اإذا تذوفر لهذا إمدينذة مبدعذة فذ إلذىعمذدة فيذه تتحذول ألحذد اأالثقافة 

 :(7) شكلمدن معرفة كما في  ىلإتحولت  اربتكالا

 : يوضح مراحل تطور المدينة(7) شكل

 

 المصدر: الباحث

ن مدن المعرفة يمكن إدارة المعرفة، فإو اإلقتصاديالمعرفة نتاجا للتقارب بين نظرية النمو  ىتعتبر التنمية القائمة عل -

 .دارة المعرفةإن الدراسات الحضرية والتخطيط وعتبارها نتاجا للتقارب بيإ

بداعية )الموهبة الفردية( والصناعات الثقافية )النطاق إلبداعية هي التقارب المفاهيمي والعملي بين الفنون اإلالصناعات ا -

 عالم جديدة.إطار تقنيات إالجماهيري(، في 

بداعية إليلعب دورا هاما في الصناعات ابداع والمهارات( إل)االتراث الثقافي بشقيه المادي )المناطق التراثية( والمعنوي  -

 .في صناعة مدن المعرفة إلىوبالتكمحرك حضري 

والصناعات اإلبداعية،  لألنشطةيعتبر فهم المكان وأهميته وعناصر التميز من المفاتيح الهامة لصناعة المكان وتسويقه  -

 التميز في صناعة المكان.وتعتبر المناطق التاريخية أحد أهم األدوات لصنع هذا 

تسويق المكان وتسويق األعمال بينهم مبادئ وسمات مشتركة، إال أن تسويق المكان عملية أكثر تعقيدا ألنها تعتبر مملوكة  -

للقطاعين العام والخاص، وتستخدم من قبل شركات ومقيمين وزائرين ومهاجرين، وتسويقها يكون لفئات مختلفة، لذا فإن 

 ين هذه الفئات لتحقيق المصالح المختلفة وتسويق المكان يمثل تحديا كبيرا.تحقيق التوازن ب

تمثل المناطق التاريخية مصدرا هاما لتميز المدن ولكنها قد تكون عائقا أو محرك حضري هام لإلبداع، على حسب  -

 إستراتيجيات التعامل معها.

يحقق نتائج متميزة في تحول وإستثمار المناطق التاريخية  والوعي بأهمية الصناعات اإلبداعية تكاتف القطاع العام والخاص -

  .مدينة معرفة ىلإالمدينة من مدينة تقليدية 

رفع كفاءة التنافس الحضري بين المدن  ىالمناطق التاريخية وتأهيلها لتحقق متطلبات الصناعات االبداعية يعمل عل استثمار -

 نة ولندن بوزنان ودبلن.أمثلة مدن برشلو ظرفي وأنشطتها كماتسويق المدينة و

المساهمة في  ىمحركا حضريا يعمل عل التراثية لتكونمما سبق تم استنباط مجموعة من القواعد الهامة عند التعامل مع المناطق 

  :1كما في جدول  مدن معرفة إلىتحويل المدينة 
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 ريايوضح كيف يمكن تغيير اسلوب التعامل مع المناطق التراثية لتكون محركا حض 1جدول 

 اسلوا التعامل مع المناطق التراثية في المدن المعرفة اسلوا التعامل مع المناطق التراثية في المدن التقليدية

 شمولية قطاعية

 استراتيجية تكتيكية

 مولد لألحداث وعاء لألحداث

 إثارة الجماهير إرضاء الجماهير

اعادة تأهيل المناطق لتحقق الوعي بالصناعات االبداعية و استراتيجيات محدودة النتائج

 متطلباتها

باألنشطة والصناعات  مرتبط لمدينةل عالمة تجارية صناعة سياحيا فقط تسويق المدينة

 اإلبداعية

 المصدر: الباحث.

 

  المراجع: -6

 للدول العربية. اإلقليمية، المكتب العربي اإلنسانيةتقرير التنمية  ،(3003المتحدة ) األممبرنامج  -

، سلسلة عالم المعرفة )سلسلة كتب شهرية يصدرها اإلبداعيةالصناعات  ترجمة بدر السيد، ،)2007(جون هارتلي -

 الكويت.المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب(، 

 .األردن، عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع، علم المعلومات، (،1998عماد عبد الوهاب صياغ ) -

سلسلة عالم  يوسف، مدن المعرفة، على( ترجمة: خالد 2011فرانشيسكو خافيير كاريللو، مجموعة من المؤلفين، ) -

 الكويت.المعرفة )سلسلة كتب شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب(، 

 .اهرةمجموعة النيل العربية، الق، اقتصاد المعرفة، (2001) محسن أحمد الخضيري -
 .ةالمعرفة، السعوديمجتمع  إلى ل، التحو )2014(مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية  -
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