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 مقدمة :ال

شيدت العقود القميمة الماضية زيادة مضطردة في سكان المدن بصفة عامة، 
وترتب عميو  فة المرافق والخدمات بالمدينة،وأعقب ىذا النمو ضغوطًا عمى كا

اإلضرار بالبيئة المحيطة عمي جميع المستويات، كما أعقبو تعرض كثير من الموارد 
والخدمات بالمدينة لالستخدام الجائر، مما أخل بعناصر جودة الحياة بالمدينة من 

 ناحية وييدد مستقبل ساكنييا من نواٍح أخرى.
 

حِدثت بعض الدراسات والُخطط لمواكبة ىذه الُمستجدات واستجابة لذلك فقد استُ 
 اعتمادًا عمى التطور التكنولوجي وأدواتو المتباينة لدعم نمو المدينة وتمكين البنية التحتية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .جامعة الفيوم -كلية اآلداب ،  األستاذ بقسم اجلغرافيا* 
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والخدمات لمواكبة احتياجات السكان، كما دعت الضرورة لمبحث عن حمول مقبولة 
لضمان تحقيق أكبر قدر من جودة الحياة داخل المدن باالستخدام األمثل لممرافق 

طي مستقبمي لمسكان، والخدمات فييا، مع محاولة الحفاظ عمى أكبر قدر منيا كاحتيا
 .Sustainable Urban Developmentفيما يعرف بالتنمية الحضرية المستدامة 

 
وتسير ىذه الدراسات في اتجاىين متزامنين، حيث ييتم أحدىما بالسياسات 
والخطط الحكومية لمتنمية، سواًء بتقييم تطبيقيا وقياس األثر والمردود أو بالتنظير 

التجاه الثاني عمى دراسة خصائص سكان المدينة واتجاىاتيم والتنميط، بينما يعتمد ا
السموكية نحو استخدام موارد المدينة ومرافقيا ومدى تواؤميم مع تطبيق التقنيات 

 الحديثة.
 

وفي ىذا السياق فقد ظير العديد من المصطمحات في أدبيات جغرافية المدن 
وظائفيا، فضاًل عن تنميط أىم تتفق في دراسة وقياس كفاءة المدينة و دورىا في أداء 

عناصر المدينة المثالية في كال االتجاىين )سابقي الذكر( ومن ىذه المصطمحات: 
 ، مدينو المعرفةsustainable city، المدينة المستدامة smart cityالمدينة الذكية 
knowledge city المدينة الرقمية ،digital city المدينة المرنة ،Resilient cityلمدينة ، ا

، المدينة Child Friendly City، المدينة الصديقة لألطفال Creative cityاإلبداعية 
 Green architecture، العمارة الخضراء quality of life، جودة الحياة  Eco cityالبيئية 

وغيرىا. وعمى الجانب اآلخر ظيرت دراسات لبعض العناصر التي ُتعيق إنشاء المدن 
مبًا عمي إدارة النظم الحضرية، فظيرت مصطمحات أخرى: كالتموث الذكية وتؤثر س

 waste ، إنتاج النفاياتwaste of energy، ىدر الطاقة urban pollutionالحضري 

production الصراعات االجتماعية ، social conflicts .وغيرىا 
 

ر قد واكب تطو  GISوال شك أن التطور في تقنيات نظم المعمومات الجغرافية 
مفاىيم تنمية المدن والمدن الذكية. ليس فقط كأداة لحفظ ىذا الكم اليائل من البيانات 
في شتى قطاعات المدينة، بل تعدى ذلك بكثير ليشارك بشكل أكثر فاعمية في إدارة 
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كافة قطاعات المدن، وجاء ما يقدمو من تحميالت مكانية ونماذج تحاكي كثير من 
 .(Wang, 2003) ي المدن بشكل كبيرمشكالت المدينة داعمًا لمخطط

 
 : الذكية بين الُمصطمح والمفهوم المدينة

يرى البعض أنو ال يوجد تعريف جامع لممدينة الذكية، معماًل ذلك بأن مفيوم "المدينة 
الذكية" يتسع ليشمل كافة المصطمحات المتعمقة بالتنمية الحضرية والمدن المثالية، كما 

جتماعي والسياسي والثقافي يشمل التحوالت التكنولوجية وارتباطيا بالتغير االقتصادي واال
بينما يذىب آخرون إلى إن المدينة الذكية ىي المدينة  .(Hollands, 2008) لسكان المدن

التي تولي إداراتيا اىتمامًا بالدمج بين التنمية البشرية والتكنولوجيات الخضراء )بحسب 
وصفيم( مع تفعيل اإلدارة الذكية من أجل التنمية الحضرية المستدامة، أو بمعنى آخر فإن 

ن في الخصائص لدرجة يمكن معيا الحكم عمييما المدينة الذكية والمدينة المستدامة تشتركا
  (.Kobayashi, 2017د )بأنيما مصطمحان مترادفان لمفيوم واح

 
وعميو يمكن القول بأن مفيوم المدن الذكية يتسع ليشمل عديد من المصطمحات 
التي انتشرت في أدبيات دراسات المدن والتنمية الحضرية حديثًا مثل: مدينة المستقبل 

والمستدامة والمدينة البيئية ومدينة المعرفة والمدينة اإلبداعية وغيرىا من والمدينة 
 المصطمحات في نفس السياق البحثي.

 
التي جاءت في أدبيات دراسات جغرافية الحضر ما  المدينة الذكيةومن تعريفات 

 يمي:
 فق المدينة الذكية ىي المدينة التي توفر بيئة مبتكرة لتكامل نظم اإلدارة مع المرا

والخدمات باستخدام التكنولوجيا، بما يضمن تنمية حضرية متوازنة، تعتمد عمى 
 .(Komninos, 2009) الميارات اإلبداعية واالبتكار

  المدينة الذكية ىي المدينة التي ُتستخدم فييا تقنيات الحوسبة الذكية إلدارة ورفع
يم والصحة والنقل وغيرىا مما يوفر حياة كفاءة البنية التحتية والخدمات، كالتعم
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 ,Washburn)أفضل ويضمن السالمة العامة لسكان المدينة آنيًا ومستقباًل 

2010). 
  المدينة الذكية ىي المدينة التي تستخدم إدارة ذكية لتخميص سكانيا من بعض

الظاىرات السمبية التي تشيدىا المدن حديثًا، مثل ازدحام المرور والتموث بثاني 
أكسيد الكربون واالحتباس الحراري والجزر الحرارية وغيرىا من المشكالت البيئية 

 .(Caragliu, 2011)واالجتماعية 
  المدينة الذكية ىي مدينة رقميةDigital city  تعتمد عمى تكنولوجيا المعمومات

 واالتصاالت واألدوات الحديثة، لكن وفقًا الستراتيجيات تم صياغتيا إلدارة كافة
 . (Dameri, 2013)المرافق والخدمات بالمدينة والحفاظ عمييا لألجيال القادمة 

 
بأنيا "الحيز  المدينة المستدامةأو  المدينة الذكيةومما سبق يمكن تعريف 

الحضري الذي يتحقق فيو مجموعة من المعايير االجتماعية والبيئية والسياسية 
والثقافية، فضال عن مجموعة من األىداف االقتصادية، حيث تستخدم موارد ىذا 

 األىداف."الحيز المكاني بأكبر قدر من الكفاءة لتحقيق ىذه 
 

 : ة عمى ظهور مفهوم المدن الذكيةإطاللة تاريخي
ن كان مصطمح "المدينة  ظير مفيوم المدن الذكية مع بدايات القرن العشرين، وا 

" ذاتو لم ُيطرح في أدبيات جغرافية الحضر إال حديثًا. ويمكن رصد Smart Cityالذكية 
تم تشغيل أول إشارة  حين 2211اإلرىاصات األولى ىذا المفيوم بدءًا من عام 

منذ ذلك التاريخ  .(Fitch, 2015)لممرور في مدينة ىيوستن في والية تكساس األمريكية 
ارتبط مفيوم التحضر بالتطور التقني في بعض أدبيات جغرافية المدن وظيرت 

 مجموعة من المصطمحات تشير جميعيا لنفس المضمون.
 

 Kenneth William Gatland & David) وكانت اسيامة جاتالند و ديفيد جيفيرز

Jefferis  )  في كتابيما المنشور بعنوان 2292عام Future Cities: Homes & Living 

https://www.google.com.eg/search?hl=en&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Kenneth+William+Gatland%22&sa=X&ved=0ahUKEwjD29j5wJrcAhVBb1AKHTvqAHEQ9AgIODAD
https://www.google.com.eg/search?hl=en&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Kenneth+William+Gatland%22&sa=X&ved=0ahUKEwjD29j5wJrcAhVBb1AKHTvqAHEQ9AgIODAD
https://www.google.com.eg/search?hl=en&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Kenneth+William+Gatland%22&sa=X&ved=0ahUKEwjD29j5wJrcAhVBb1AKHTvqAHEQ9AgIODAD
https://books.google.com.eg/books?id=WEwRuwAACAAJ&dq=future+cities&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjD29j5wJrcAhVBb1AKHTvqAHEQ6AEINjAD
https://books.google.com.eg/books?id=WEwRuwAACAAJ&dq=future+cities&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjD29j5wJrcAhVBb1AKHTvqAHEQ6AEINjAD
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Into the 21
st
 Century' " من اإلسيامات الواضحة لتناول  نفس المفيوم، حيث رسما

 صورة تفصيمية لبعض عناصر التنمية الحضرية، فيما أطمقا عميو اسم مدينة المستقبل
(Gatland and Jefferis, 1979). 
 

في المؤتمر  2221وكان أول ظيور لمصطمح "المدينة الرقمية" في عام 
م في ىولندا، ومن ثم مشروع المدن األوروبي لممدينة الرقمية، الذي ُعقد في أمستردا

 . (Cohen, 2012) الرقمية الذي تبنتو الحكومات األوربية
 

داعمًا لفكرة المدينة  2229عام  Kyoto Protocol وجاء بروتوكول كيوتو الشيير
الذكية في كثير من دول العالم لإلسيام في الحفاظ عمى البيئات والتنمية المستدامة 

 . (Yveline Lecler, 2015) لممدن
 

بتنميط مقومات  Richard Lehanقام األمريكي ريتشارد لييان  2221وفي عام 
 The City in Literature: An Intellectual andومعايير مدن المستقبل في كتابو الشيير

 Cultural (Lehan, 1998) . 
 

 Rudolfفي كتابات ردولف جيفنجر  Smart cityثم انتشر مصطمح المدينة الذكية 

Giffinger  أستاذ التخطيط اإلقميمي بجامعة فينا لمتكنولوجيا في دراسة أجراىا لجودة
سيامات في . ومن ثم توالت الكتابات واإل1009الحياة في عدد من المدن األوروبية 

)األستاذ  Robert G. Hollandsنفس االتجاه البحثي، وكان من أبرزىا كتابات ىولندز 
والتي استخدم فييا مصطمح  1001في جامعة نيوكاسل االنجميزية( بدءًا من عام 

. (Hollands, 2008)دياًل عن مصطمح المدينة المستدامة ب Smart Cityالمدينة الذكية 
كما كانت كتابات االيطالي أندريا كارجمي الباحث في جغرافيا السياحة أىميتيا، الذي 
أشار إلى أن المدينة تكون ذكية حينما يتم تنمية مرافقيا والخدمات بكافة أنواعيا مع 
توفير اإلدارة الحكيمة لذلك، بما يعود عمى اقتصاد المدينة وجودة الحياة فييا بشكل 

 .(Caragliu, 2009)إيجابي 
 

https://books.google.com.eg/books?id=WEwRuwAACAAJ&dq=future+cities&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjD29j5wJrcAhVBb1AKHTvqAHEQ6AEINjAD
https://books.google.com.eg/books?id=WEwRuwAACAAJ&dq=future+cities&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjD29j5wJrcAhVBb1AKHTvqAHEQ6AEINjAD
https://www.tandfonline.com/author/Hollands%2C+Robert+G
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)األستاذ بجامعة نيويورك(  Pardoجاءت كتابات ثيريثا باردو  1022ومنذ عام 
الشييرة عن المدن الذكية حيث أشار إلى أن المدينة الذكية ىي نموذج مثالي لحل 

طالب المدارس، وتموث اليواء، مشكالت المدن الشائعة، كازدحام المرور، وتكدس 
 .(Pardo, 2011)وتآكل المساحات المفتوحة والمتنزىات وغيرىا 

 
الباحث  Anthony M. Townsendوال يمكن إنكار دور االمريكي أنثوني تاونسند 

في تكنولوجيات المدن في شرح خصائص المدينة الذكية في مقارنة بين مدينتي 
، وذلك في كتابو 1023الصينية عام  Beijingو بكين  Bostonبوسطن األمريكية 
 Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a Newالمنشور بعنوان 

Utopia( وفيو شبو المدينة الذكية بالمدينة الفاضمة ،Utopia وظير عدد كبير من )
 .(Townsend, 2013)ليذا الكتاب  (Reviews) المراجعات

  
وفيما يمي تتبع لبعض المؤتمرات والتقارير المتعاقبة لييئة األمم المتحدة، التي 

 تناولت مفيوم المدينة الذكية بعدد من لمصطمحات سالفة الذكر:
 في مؤتمر األمم المتحدة لدراسات البيئة البشرية الذي عقد في ستوكيولم، السويد ،

 ، والذي جاء ضمن أبحاثو مصطمحات2291 يونيو عام 21 إلى 5الفترة من 
 مدينة المستقبل والمدينة المستدامة.

  تقرير المجنة الدولية لمبيئة والتنميةBrundtland Commission Report  عام
 ، وجاء فيو مصطمحات المدن النظيفة والمدن المستدامة.2213

  تقرير المجنة الدولية لمبيئة والتنميةBrundtland Commission Report الذي ،
المعروف بتقرير "مستقبمنا المشترك" أو تقرير  2219نشرتو األمم المتحدة عام 

وجاءت بو مصطمحات مدينة المستقبل والتنمية Brundtland Report بورتالند 
 والمستدامة والبيئة الحضرية.

 مؤتمر األمم المتحدة لمبيئة والتنمية United Nations Conference on Environment 

and Development (UNCED) سم مؤتمر قمة األرض في ريو دي ، المعروف با

https://en.wikipedia.org/wiki/Brundtland_Commission
https://en.wikipedia.org/wiki/Brundtland_Commission
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وجاءت بو  2221يونيو  21إلى  3جانيرو بالبرازيل، الذي عقد في الفترة من 
 مصطمحات التنمية الحضرية المستدامة والعمارة الخضراء.

  مؤتمر األمم المتحدة لمسكان والتنميةInternational Conference on Population 

and Development (ICPD) 2221سبتمبر  23إلى  5رة في الفترة من في القاى ،
تناولت أبحاثة مجموعة من محاور التنمية الصحية والتعميمية واالقتصادية، 
وجاءت مصطمحات التنمية الحضرية ومدن المستقبل وجودة الحياة في أبحاث 

 المؤتمر.

 مبادئ لشبونة" ـتقرير األمم المتحدة المعروف ب"Lisbon Principles UN 

Millennium Declaration 2000  ،وجاءت بو مصطمحات مدينة المستقبل
 االستثمار الحضري، االستدامة.

  مؤتمر القمة العالمي لمتنمية المستدامةEarth Summit 2002  في جوىانسبرج في
، وجاءت في مصطمحات أبحاثو 1001سبتمبر  1س إلى أغسط 11الفترة من 

 التنمية الحضرية المستدامة، العمارة الخضراء، المياه الحضرية، جودة الحياه.

  مؤتمر األمم المتحدة لمتنمية المستدامةUnited Nations Conference on 

Sustainable Development (UNCSD)  المنعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل في
، وجاءت بو مصطمحات التنمية 1021يونيو عام  11إلى  23لفترة من ا

 الحضرية المستدامة والمدن الذكية والمدينة البيئية.

  مؤتمر قمة األمم المتحدة لمتنمية المستدامةSustainable Development United 

Nations Summit on  سبتمبر  19إلى  15المنعقد في نيويورك في الفترة من
وجاء بو مصطمحات النمو الحضري الذكي، التنمية الحضرية المستدامة ، 1025

 والمناخ الحضري، الطاقة المستدامة. 

 تقرير األمم المتحدة ألىداف التنمية المستدامةSustainable Development Goals 

Report 2017،  وجاءت بو مصطمحات المدن الذكية، المدن المستدامة، العمارة
 الخضراء.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Summit_2002
https://www.un.org/development/desa/publications/sdg-report-2017.html
https://www.un.org/development/desa/publications/sdg-report-2017.html
https://www.un.org/development/desa/publications/sdg-report-2017.html
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 محاور دراسة المدن الذكية:
واشتممت أدبيات دراسة المدن الذكية عمى عدد من المحاوالت لتحديد المحاور 
 التي يمكن دراسة المدن الذكية من خالليا، ربما كان من أشيرىا ما أورده كومنينوس

Komninos أستاذ جغرافيا المدن والتخطيط العمران بجامعة أرستوتل اليونانية Aristotle 

University  الذي شيد عدد كبير من المراجعات :1021في كتابو عام ، (The Age 

of Intelligent Cities: Smart Environments and Innovation-for-all Strategies .)
 وكانت المحاور كما يمي:

 د الذكي االقتصاSmart Economy : ويتعمق بوجود استثمارات مبتكرة ومشروعات 
قائمة عمى اإلبداع والبحث العممي واالبتكار، فضاًل عن أسواق لمعمالة المدربة 

 والخدمات المعاصرة، باإلضافة لحركة منظمة لمصادرات والواردات.
 )الحياة الذكية )جودة الحياة Smart Life : نواحي الحياة  وترتبط بتطوير كافة

بالمدينة، كاإلسكان والصحة والتعميم والترفيو واألمن والرعاية االجتماعية 
 والرياضية.

 المرافق والخدمات الذكية Smart Utility & infrastructures :  وتشمل خدمات
دارة المياه والمخمفات وشبكات االنترنت.  النقل وانتظار السيارات والطاقة بأنواعيا وا 

 ذكيةالبيئة ال Smart Environment :  إلى مدى جاذبية المظاىر الطبيعية، وتشير
 الحد من التموث، باإلضافة إلى اإلدارة المستدامة لمموارد.وجيود حماية البيئة، و 

 السكان األذكياء Smart Population  : ويقصد بيذا المعيار وجود مستوى معين من
 ى المشاركة في الحياة االجتماعية.المؤىالت، فضاًل عن المرونة، اإلبداع، ومستو 

 الحكومة الذكية Smart Governorance :  ويمكن قياسيا بمستوى مشاركة
في صنع القرار، ومستوى االىتمام بالشئون االجتماعية العامة، وشفافية السكان 
 وكفاءة االستراتيجيات السياسية. القرارات، 

 النقل الذكي Smart Mobility :  المبتكر، اآلمن، الموفر ويشير إلى النقل
 . (Komninos, 2014)لمطاقة، غير المموث لمبيئة، رخيص الثمن 
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وجاءت ىذه المحاور مطابقة لما سبقتيا من محاوالت، كان أشيرىا ما ورد في تقرير 
 .(Jesse Berst, 2013) 1023في عام  Smart Cities Councilمجمس المدن الذكية 

 
فحص ومراجعة االتجاىات والمناىج الحديثة في  وتهدف هذه الدراسة إلي

في بعض من خالل حصر وتحميل ما تم نشره   Smart Citiesدراسات المدن الذكية
م( 1021–2225رافية العمران خالل الفترة )المجالت العالمية المتخصصة في جغ

يتناوليا دارسوا جغرافية الحضر  والتي تعد انعكاسًا ألىم القضايا البحثية الحديثة التي
في دول العالم المختمفة. ومن خالل مطالعة تمك المجالت، التي تنشر أبحاث 

دورية تقريبًا، تم  230ودراسات جغرافية العمران الحضري، التي يزيد عددىا عن 
اختيار عدد خمس مجالت دولية منيا لرصد وتتبع االتجاىات الحديثة في دراسات 

 خالل الفترة المذكورة  وىي :  Smart Cities المدن الذكية
 

التي تصدر في بفرلي ىيمز بوالية  Urban Affairs Reviewمجمة الشئون الحضرية 
بأمستردام العاصمة اليولندية، ومجمة البيئة  Citiesكاليفورنيا األمريكية، ومجمة المدن 

 Asianي األسيويبمندن، ومجمة الجغراف Environment and Urbanizationوالتحضر 

Geographer بيونج كونج، ومجمة المدينة  City  رقم  بمندن كما يتضح من خالل الشكل
كما تيدف الدراسة لتقديم رؤية مستقبمية لتطوير دراسة العمران الحضري باستخدام  (2)

 .Geo spatial Technologiesنظم المعمومات الجغرافية بتطبيق تقنيات الجيومكانية 
 

، بحيث يتم الفحص عمى منيا فحص لالتجاىات البحثية في كل مجمة يوفيما يم
 عدة مستويات كما يمي:

التطور العددي والنسبي لممقاالت المتعمقة بمفيوم المدن الذكية المنشورة في  .2
 بتقسيميا ألربع فترات ثانوية، وىي: (1021-2225)الفترة الزمنية 

 م. 1000إلى  2225الفترة األولى من  -
 م.1005إلى  1002ترة الثانية من الف  -
 م.1020إلى  1001الفترة الثالثة من   -
 م. 1021إلى  1022الفترة الرابعة من  -
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األىمية النسبية لمموضوعات الجغرافية المتعمقة بمفيوم المدن الذكية في كل  .1
مجمة بشكل تفصيمي مقارنًة بموضوعات العمران الحضري المنشورة في الفترات 

 ذكورة.الزمنية الم

 Smart التوزيع النسبي لممقاالت التي جاء في عناوينيا مصطمح "المدن الذكية .3

City"،  مقارنًة بالمقاالت التي تحمل عناوينيا مصطمحات أخرى تشير لنفس
 المفيوم في الفترات الزمنية المذكورة.

 فحص اتجاىات ومناىج دراسة المدن الذكية في كل مرحمة زمنية. .1

 

 
 

 االتجاىات لرصد وزيع الجغرافي لممجالت الدولية المستخدمة في الدراسةالت: ( 2شكل )
 (.1021-2225الحديثة في دراسات المدن الذكية في الفترة الزمنية )

 
 تحليل االتجاهاث البحثيت الحديثت في مجلت -أواًل 

Urban Affairs Review : 
بوالية  ,Beverly Hillsىي مجمة عممية محكمة تصدر بمدينة بفرلي ىيمز 

، 2215كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية، وقد صدر أول أعدادىا في عام 
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األستاذ بجامعة أمريكا  Peter Burnsصِدر ستة أعداد سنويًا، ويرأس تحريرىا وتُ 
University of America . 

من المجالت الدولية المتخصصة في نشر  Urban Affairs Reviewجمة تعتبر مو 
البحوث األصيمة والمبتكرة في دراسات جغرافية المدن وبعض العموم االجتماعية والتطبيقية 

ويتولى نشر  ،2.121في آخر سنتين نحو  Impact Factorاألخرى، وبمغ معامل تأثير المجمة 
 مجمد حتى اآلن. 51لدولي، وقد صدر عن المجمة لمنشر ا  Sageبحوث المجمة  مجموعة

 
بدءًا  Urban Affairs Reviewوفيما يمي فحص لالتجاىات البحثية بأعداد مجمة 

 : م1021عام  51م حتى المجمد 2225عام  30من المجمد 
 
التوزيع العددي والنسبي لممقاالت المتعمقة بالمدن الذكية المنشورة بمجمة  -2

Urban Affairs Review   م(5222-2222)في الفترة الزمنية. 
 

 ( يتضح التالي : 1( ومطالعة الشكل رقم )2من قراءة أرقام الجدول رقم )
 (م1021-2225)بمغ إجمالي عدد المقاالت التي تم نشرىا في المجمة خالل الفترة  -

مقالة، ومن خالل حصر موضوعات المقاالت المنشورة في المجمة يتبين  215نحو 
االت التي تتعمق بموضوعات المدن الذكية أو التي تتناول نفس المفيوم يبمغ أن المق
% من إجمالي عدد المقاالت المنشورة في ىذه الفترة. 5.1مقالة بنسبة  52عددىا 

وقد يرجع انخفاض نسبة المقاالت التي تتناول موضوع المدن الذكية إلى حداثة ىذا 
 الحضري.الموضوع مقارنًة بباقي موضوعات العمران 

 (م1000-2225)بمغ إجمالي عدد المقاالت التي تم نشرىا في المجمة خالل الفترة  -
مقالة منيا،  21مقالة، تناولت الموضوعات المتعمقة بمفيوم المدن الذكية  132نحو 

% من إجمالي عدد المقاالت المنشورة عن تمك الفترة، في حين بمغ 1.2بنسبة 
مقالة تم نشرىا في المجمة  21بموضوع المدن الذكية  إجمالي عدد المقاالت المتعمقة

% من إجمالي عدد مقاالت العمران 1.1، بنسبة (م1005-1002)خالل الفترة 
مقالة في ىذه الفترة. وجاء أقل عدد  211الحضري المنشورة فييا، التي سجمت 

https://uk.sagepub.com/en-gb/afr/author/peter-burns-0
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مقاالت  2، فكانت م(1020-1001)لممقاالت المتعمقة بيذا الموضوع في الفترة 
( م1021-1022% من إجمالي عدد المقاالت. وتسجل الفترة األخيرة )3.5نسبة ب

مقالة، تمثل  21أكبر عدد لممقاالت المتعمقة بالمدن الذكية، حيث تم نشر نحو 
 .191المجمة في ىذه الفترة وعددىا % من إجمالي عدد المقاالت المنشورة في 5.1

 
العممية الجغرافية المتعمقة بمفيوم  التوزيع العددي والنسبي لممقاالت: ( 2جدول )

 Urban Affairsالمدن الذكية مقارنًة بإجمالي عدد المقاالت التي تم نشرىا في مجمة 

Review  ( 1021-2225في الفترة)م. 
 

 إجمالي عدد  الفترة
 المقاالت

عدد المقاالت في المدن 
 % الذكية

2225 - 1000 132 21 1.2 
1002 - 1005 211 21 1.1 
1001 - 1020 151 2 3.5 
1022 - 1021 191 21 5.1 

 2.2 22 222 اإلجمالي
  

  
 التوزيع العددي والنسبي لممقاالت العممية الجغرافية المتعمقة بمفيوم: ( 5شكل )
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 المدن الذكية مقارنًة بإجمالي عدد المقاالت التي تم نشرىا في مجمة
Urban Affairs Review  ( 1021-2225في الفترة)م. 

 Urbanبالمدن الذكية المنشورة في مجمة األهمية النسبية لممقاالت المتعمقة -1

Affairs Review  مقارنًة بموضوعات العمران الحضري األخرى في الفترات
 .الزمنية المذكورة

 
( والمذان يمثالن األىمية النسبية 3( والشكل رقم )1ومن خالل الجدول رقم )
 Urban Affairs Reviewبمفيوم المدن الذكية في مجمة  لمموضوعات الجغرافية المتعمقة

بشكل تفصيمي مقارنًة بموضوعات العمران الحضري المنشورة في المجمة خالل الفترة 
 م(  يتضح اآلتي:1021-2225ما بين )

جاءت المقاالت العممية المتعمقة بالمدن الذكية والتنمية الحضرية المستدامة،  -
( في المستوى السابع من 1021-2225لفترة الزمنية )المنشورة في المجمة في ا

 % من إجمالي عدد المقاالت المنشورة فييا.5.1حيث الترتيب، ممثمة 
اقتربت نسبة عدد المقاالت المتعمقة بالعولمة ومدن العواصم والمناخ الحضري  -

 %( من نسبة مقاالت المدن الذكية.1.1والزراعة الحضرية، المنشورة بالمجمة )
ان النصيب األكبر لمنشر في المجمة لممقاالت المتعمقة بخصائص سكان المدن، ك -

دارة المدن بنسب ) %، 23.2ومشكالت الحدود واليوامش، والسياسات الحكومية وا 
%( عمى التوالي. بينما جاءت أقل نسب النشر في المجمة %21.2، 23.1

ية واالستشعار عن بعد لموضوعات المدن الجديدة، وتطبيقات نظم المعمومات الجغراف
 %( عمى0.1 %،0.3 %،0.2وموضوعات مورفولوجية المدن وخطتيا بنسب )

 .التوالي
 

 

األىمية النسبية لموضوعات المدن الذكية بالمجمة مقارنًة بموضوعات أما تطور 
   : األخرى فتتضح في النقاط التالية العمران الحضري
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 السكن واألنظمة العقارية مع  تساوت نسبة المقاالت المتعمقة بموضوع مشكمة
% من إجمالي عدد المقاالت 1.2نسبة مقاالت المدن الذكية، التي سجمت 

 .(م1000-2225)المنشورة في المجمة في الفترة الزمنية 
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 األىمية النسبية لموضوعات المدن الذكية بمجمة: ( 2شكل )

Urban Affairs Review  ( 1021-2225في الفترة)م. 
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 سبة المقاالت المتعمقة بموضوع مشكمة السكن واألنظمة العقارية  استمرت ن
% من 1.1 %( تقترب من نسبة نشر مقاالت المدن الذكية، التي سجمت9.2)

 .(م1005-1002)ة في الفترة الزمنية إجمالي عدد المقاالت المنشورة في المجم

 المدن  اقتربت نسبة المقاالت المتعمقة بموضوع المنيج السموكي في دراسات
% من إجمالي عدد 3.5%( من نسبة مقاالت المدن الذكية، مسجمة 3.2)

 .م(1020-1001)المقاالت المنشورة في المجمة في الفترة الزمنية 
  اقتربت نسبة المقاالت المتعمقة بموضوع المناخ الحضري والزراعة الحضرية

عدد % من إجمالي 5.1%( من نسبة مقاالت المدن الذكية، حيث سجمت 5.1)
 .(م1021-1022)المقاالت المنشورة في المجمة في الفترة الزمنية 

 
مقارنًة  "Smart City"التوزيع النسبي لممقاالت التي جاء في عناوينها مصطمح  -2

بالمقاالت التي حممت عناوينها مصطمحات مشابهة، المنشورة في مجمة 
Urban Affairs Review م(.5222-2222) في الفترة الزمنية 

 
 Urban Affairsمن خالل فحص عناوين المقاالت العممية المنشورة في مجمة 

Review  ( والشكل رقم 3م(، وكما يوضح الجدول رقم )1021-2225في الفترة )
 ( يتبين ما يمي:1)
في عناوين المقاالت في أواخر  "Smart City"ظير مصطمح المدينة الذكية  -

( بنحو خمس مرات، 1021-1022) الفترة المذكورة، بصفة خاصة بين عامي
% من إجمالي عدد المقاالت التي تناولت مفيوم المدن الذكية 2.1بنسبة 

 Edwardمقالة( وكان من أشيرىا مقالة األمريكي إدوارد جميسر  52ومعاييرىا )

Glaeser  األستاذ في جامعة شيكاغو األمريكية، التي جاءت كمراجعة لكتاب
 Triumph of the City: How الُمعنون بـ " Jane Jacobsاألمريكية جين جاكوبس 

Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Healthier, and Happier"  
، حيث قام بسرد العناصر التي أوردتيا جاكوبس كمظاىر 1022الذي ُنَشر في

 أساسية لجعل المدينة مدينة ذكية، مستخدمًا منيج الوصف والتناظر الجزئي
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(Sigler, 2011) وتعتبر مقالة المكسيكي إيدجر ريمرز .Edgar E. Ramírez  
 Local”، التي حممت عنوان:Arizona State  Universityاألستاذ بجامعة أريزونا 

Political Institutions and Smart Growth: An Empirical Study of the Politics 

of Compact Development” . من المقاالت الميمة في تمك الفترة، حيث تقدم
لخصائص الحكومات الذكية التي تجعميا مالئمة لمنمو الحضري  حصرًا دقيقاً 

 .(Cruz, 2009)الذكي وقد استخدم الوصف مدعومًا بالمنيج السببي التأثيري 
تضمنت عناوين المقاالت بعض المصطمحات األخرى الممثمة لنفس المفيوم كـ  -

"المدن المستدامة والمدن المرنة والمدن الرقمية ومدن المستقبل والمدن اإلبداعية" 
% من إجمالي عددىا. ومن أمثمتيا مقالة االسترالي 52مقالة بنسبة  11في عدد 

أستاذ الجغرافيا والتخطيط العمراني، التي جاءت  John Friedmannجون فريد مان 
 The Goodالمعنون بـ " Allan B. Jacobsكمراجعة لكتاب االمريكي ألين جاكوبس 

City: Reflections and Imaginations تضمنت تحمياًل ألىم العناصر التي "، حيث
أوردىا جاكوب كمعايير لتطوير المدينة، التي كان من أىميا اإلدارة الجيدة 

. (Friedmann, 2011)واالقتصاد الجيد والبيئة النظيفة، واستخدم التحميل إلبرازىا 
استاذ الجغرافيا والتخطيط العمراني  George C. Homsyومقالة جورج ىومسي 

 Cities and " بعنوان: Binghamton Universityبجامعة بنجيامتون األمريكية 

Sustainability Polycentric Action and Multilevel Governance " المنشورة عام ،
، وقد حمل فييا عوامل االستدامة في المدن وشرح دور نظرية تعدد 1025

 .(Homsy, 2015)في التنمية الحضرية المستدامة   Polycentric theoryالمرتكزات
 10جاءت مصطمحات "مقاييس الراحة والرضاء والجمال الحضري"  في عناوين  -

% من إجمالي عدد المقاالت 32.1عادل مقالة تبحث في نفس الموضوع، بما ي
المتعمقة بموضوع المدن الذكية، المنشورة في الفترة المذكورة. و من أمثمتيا مقالة 

مديرة معيد الدراسات الحضرية بجامعة  Janet M. Kellyاألمريكية جانت كيمي 
بوالية كنتاكي األمريكية، التي حممت عنوان:  University of Louisvilleلوسفيل 

""Citizen Satisfaction and Administrative Performance Measures Is there 

http://journals.sagepub.com/author/Ram%C3%ADrez+de+la+Cruz%2C+Edgar+E
https://luskin.ucla.edu/john-friedmann-father-urban-planning-dies-91/
https://www.binghamton.edu/about/contact-binghamton.html
http://journals.sagepub.com/author/Kelly%2C+Janet+M
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Really a Link?"   واستخدمت فييا التحميل اإلحصائي لمتنبؤ بمستوى رضاء
ن في محاولة لرسم سكان المدينة عن حجم الخدمات التي تقدميا إدارات المد

  .(Kelly, 2003)الصورة المثالية لممدينة 
 

 التوزيع العددي والنسبي لمقاالت موضوع المدن الذكية المنشورة في: ( 2جدول )
 من حيث مصطمحات العنوان.  Urban Affairs Reviewمجمة

 
 النسبة
% 

 المقالة حسب مصطمحات العنوان العدد

 المدن الذكية 5 2.1
 المدن اإلبداعيةالمدن المستدامة والمدن المرنة والمدن الرقمية ومدن المستقبل و  11 52.0
 مقاييس الراحة و الرضاء والجمال الحضري 10 32.1

 المجموع 22 222
 

  
 التوزيع النسبي لمقاالت موضوع المدن الذكية المنشورة في مجمة: ( 2شكل )

Urban Affairs Review  من حيث مصطمحات العنوان. 



 ونالتسعالثالث و  المجلد                                                                  مجلة المجمع العلمى المصرى 

522 

 تحليل االتجاهاث البحثيت الحديثت في مجلت - ثاوياً 
Cities : 

اليولندية، وقد  Amsterdamىي مجمة عممية محكمة تصدر بمدينة أمستردام 
، وُتصِدر اثنا عشر عددًا سنويًا حاليًا، ويرأس 2213صدر أول أعدادىا في عام 

 Peking Universityأستاذ التخطيط العمراني واإلقميمي بجامعة  P. Zhaoتحريرىا 
ت الدولية المتخصصة في نشر من المجال Citiesببكين الصينية. وتعتبر مجمة 

البحوث األصيمة والمبتكرة في دراسات جغرافية العمران وبعض العموم االجتماعية 
 في آخر سنتين نحو Impact Factorوالتطبيقية األخرى، وبمغ معامل تأثير المجمة 

لمنشر الدولي، وقد  Elsevier Science، ويتولى نشر بحوث المجمة مجموعة 1.9
 مجمد حتى اآلن. 10مة صدر عن المج

 
 21بدءًا من المجمد  Citiesوفيما يمي فحص لالتجاىات البحثية بأعداد مجمة 

إلى  2225م، بحيث يتم تقسيم المدة من 1021عام  10م حتى المجمد 2225عام 
وبنفس  Urban Affairs Reviewألربع فترات كما سبق في فحص أعداد مجمة  1021

 طريقة الفحص.
 
لعددي والنسبي لممقاالت المتعمقة بالمدن الذكية المنشورة بمجمة التوزيع ا -2

Cities    م(5222-2222)في الفترة الزمنية. 
 

 ( ما يمي : 5( والشكل رقم )1من خالل الجدول رقم )
 (م1021-2225)بمغ إجمالي عدد المقاالت التي تم نشرىا في المجمة في الفترة  -

وعات المقاالت المنشورة في المجمة مقالة، ومن خالل حصر موض 2531نحو 
يتبين أن المقاالت التي تتعمق بموضوعات المدن الذكية منيا أو التي تتناول 

% من إجمالي عدد المقاالت 22.2مقالة بنسبة  290نفس المفيوم يبمغ عددىا 
المنشورة في ىذه الفترة. وقد لوحظ انخفاض نسبة المقاالت التي تتناول موضوع 
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، إال أنيا تزيد عن نسبة المنشور في موضوعات مماثمة في مجمة المدن الذكية
Urban Affairs Review. 

التوزيع العددي والنسبي لممقاالت العممية الجغرافية المتعمقة بمفيوم : ( 2جدول )
في الفترة   Cities المدن الذكية مقارنًة بإجمالي عدد المقاالت التي تم نشرىا في مجمة

 .م(2225-1021)

  

  
 وم التوزيع العددي والنسبي لممقاالت العممية الجغرافية المتعمقة بمفي: ( 2شكل )

 إجمالي عدد  ترةالف
 المقاالت

عدد المقاالت في المدن 
 % الذكية

2225 - 1000 91 9 2.0 
1002 - 1005 302 11 2.3 
1001 - 1020 211 10 22.0 
1022 - 1021 292 225 22.1 

 22.2 222 2225 اإلجمالي
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   Citiesالمدن الذكية مقارنًة بإجمالي عدد المقاالت التي تم نشرىا في مجمة
 .م(1021-2225في الفترة )

 (م1000-2225)بمغ إجمالي عدد المقاالت التي تم نشرىا في المجمة في الفترة  -
مقاالت منيا،  9مقالة، تناولت الموضوعات المتعمقة بمفيوم المدن الذكية  91نحو 

% من إجمالي عدد المقاالت المنشورة عن تمك الفترة، في حين بمغ 2.0بنسبة 
مقالة تم نشرىا في المجمة في الفترة  11إجمالي عدد المقاالت المتعمقة بالمدن الذكية 

% من إجمالي عدد مقاالت العمران الحضري 2.3، بنسبة (م1002-1005)
قاالت المتعمقة بيذا مقالة، وبمغ عدد الم 302المنشورة في المجمة، التي سجمت 

% من إجمالي 22.0مقالة بنسبة  10، نحو م(1020-1001)الموضوع في الفترة 
( أكبر عدد م1021-1022عدد المقاالت المنشورة. وسجمت الفترة األخيرة )

مقالة، مثمت  225لممقاالت المتعمقة بموضوع المدن الذكية، حيث تم نشر نحو 
المجمة في ىذه الفترة وعددىا شورة في % من إجمالي عدد المقاالت المن22.1
292. 

 
   Citiesبالمدن الذكية المنشورة في مجمة األهمية النسبية لممقاالت المتعمقة -5

 مقارنًة بموضوعات العمران الحضري األخرى في الفترات الزمنية المذكورة.
 

 ( يتضح اآلتي:1( والشكل رقم )5من خالل الجدول رقم )
عممية المتعمقة بمفيوم المدن الذكية والتنمية الحضرية المستدامة، جاءت المقاالت ال  -

( في المستوى الثاني من م1021-2225المنشورة في المجمة في الفترة الزمنية )
 % من إجمالي عدد المقاالت المنشورة فييا.22.2حيث الترتيب، ممثمة 

النشر بالمجمة،  تصدرت نسبة المقاالت المتعمقة بمورفولوجية المدن وخطتيا نسب -
 % من إجمالي عدد المقاالت المنشورة في الفترة سابق الذكر.22.5حيث سجمت 

ظير االىتمام البحثي بـموضوعات التخطيط العمراني والمناخ الحضري ووظائف   -
المدن واقتصادياتيا في الفترة المذكورة، حيث كان ليا النصيب األكبر لمنشر في 

%( عمى التوالي. 9.1%، 1.5%، 2.1ي الذكر )المجمة بعد االتجاىين سابق
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بينما جاءت أقل نسب النشر في المجمة لموضوعات المدن الجديدة ومشكالتيا 
والتطبيقات الجيواحصائية واألنظمة الحضرية والعالقات بين المدن والخدمات 

 عمى التوالي. %(2.1 %،0.2 %،2.0 %،0.2والمرافق داخل المدن بنسب )
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 األىمية النسبية لموضوعات المدن الذكية: ( 2شكل )

 .م(1021-2225في الفترة )  Citiesبمجمة
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والحراك السكاني والنقل  ،جاءت موضوعات مشكالت السكن واألنظمة العقارية  -
والسياسات الحكومية وادارة المدن،  ،الحضري، ومشكالت حدود المدينة واليوامش
ائص سكان المدن ومشكالتيم بنسب والنماذج والنظريات ودراسات الحالة، وخص

 %.5.2% و 1.1متوسطة، تراوحت بين 
 

األىمية النسبية لموضوعات المدن الذكية بالمجمة مقارنًة بموضوعات أما تطور 
   :األخرى فتتضح في النقاط التالية العمران الحضري

   تساوت نسبة المقاالت المتعمقة بموضوعات التخطيط العمراني والتحول الحضري
% من إجمالي عدد 2.0ع نسبة مقاالت موضوع المدن الذكية، مسجمة م

 .(م1000-2225)المقاالت المنشورة في المجمة في الفترة الزمنية 
   اقتربت نسبة المقاالت المتعمقة بموضوعات التخطيط العمراني والتحول الحضري

% من إجمالي 2.3 %( من نسبتيا الخاصة بالمدن الذكية، التي سجمت2.1)
 .(م1005-1002)دد المقاالت المنشورة في الفترة الزمنية ع

 ( 22.5اقتربت نسبة المقاالت المتعمقة بموضوعات مورفولوجية المدن وخطتيا)% 
% من إجمالي عدد 22إلى حٍد ما من نسبة مقاالت المدن الذكية، التي سجمت 

 .(م1020-1001)المقاالت المنشورة في الفترة الزمنية 
 ( 22.2ت المتعمقة بموضوعات مورفولوجية المدن وخطتيا )استمرت المقاال%

% 22.1قريبة من موضوع المدن الذكية من حيث نسبة النشر، حيث سجمت 
 .(م1021-1022)من إجمالي عدد المقاالت المنشورة في الفترة الزمنية 

 
" Smart City" التوزيع النسبي لممقاالت التي جاء في عناوينها مصطمح  -2

المقاالت التي حممت عناوينها مصطمحات مشابهة، المنشورة في مقارنًة ب
 م(.5222-2222في الفترة الزمنية )  Citiesمجمة

 
في الفترة           Citiesمقاالت العممية المنشورة في مجمةمن خالل فحص عناوين ال

 ( يتبين ما يمي:9( والشكل رقم )1م(، وكما يوضح الجدول رقم )2225-1021)
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التوزيع العددي والنسبي لمقاالت موضوع المدن الذكية المنشورة في : ( 2جدول )
 .من حيث مصطمحات العنوان Cities مجمة

 
 النسبة
% 

 المقالة حسب مصطمحات العنوان العدد

 المدن الذكية 10 22.1

 المدن المستدامة والمدن المرنة والمدن الرقمية ومدن المستقبل والمدن اإلبداعية 12 10.1

 مقاييس الراحة و الرضاء والجمال الحضري 12 19.1
 المجموع 222 222.2

 

  
 التوزيع النسبي لمقاالت موضوع المدن الذكية المنشورة : ( 2شكل )

 .من حيث مصطمحات العنوان Cities في مجمة
 

في عناوين المقاالت المنشورة في  "Smart City"ظير مصطمح المدينة الذكية   -
( م1021-1022واخر الفترة المذكورة، بصفة خاصة في الفترة )في أ Citiesمجمة 

% من إجمالي عدد المقاالت التي تناولت مفيوم 22.1بنحو عشرين مرة، بنسبة 
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 Paoloمقالة( وكان من أشيرىا مقالة باولو نيروتي  290المدن الذكية و معاييرىا )

Neirotti  األستاذ المساعد بجامعة تورينوTorino  التي 1021اإليطالية في عام ،
 ".Current trends in Smart City initiatives: Some stylised facts"حممت عنوان: 

لتحديد العوامل المؤثرة في  Regression analysisواستخدم فييا تحميل االنحدار 
وقد صنفيا في: المتغيرات االقتصادية والحضرية وجود المدينة الذكية، 
. وجاءت مقالة اليونانية (Neirotti, De Marco et al., 2014)والديموغرافية والجغرافية 

أستاذة التخطيط العمراني بجامعة  Margarita Angelidouمارجريتا أنجميدو 
 ، التي حممت عنوان:1025اليونانية في عام  Aristotle Universityأرستوتال 

"Smart cities: A conjuncture of four forces." محددة لمعوامل المؤثرة في ظيور ،
المدن الذكية، وقد تتبعت استخدام التكنولوجيا وقواعد البيانات في تطوير المدن، 

. (Angelidou, 2015)باستخدام منيج التطور التاريخي والمنيج السببي التأثيري 
 Aaltoالباحثة في جامعة آلتو Hannele Ahvenniemiوتعتبر مقالة ىانل أىوانمي 

University,  :بيمسنكي، التي حممت عنوان  "What are the differences between 

sustainable and smart cities?" . من المقاالت الشييرة في ىذه المرحمة أيضًا. وقد
مجموعة من المعايير االجتماعية واالقتصادية لتقييم المدينة الذكية" و  21ت حمم

"المستدامة" وأوصت باالستخدام األكثر دقة لمصطمح "المدينة الذكية المستدامة" 
 ,Smartainability "(Ahvenniemiمستخدمة منيج القدرة عمى التحول لمدينة ذكية "

Huovila et al., 2017) وتزامنت معيا اإلسيامة البحثية لراما كيومثا .Rama K. R. 

Kummitha في مدرسة اإلدارة بجامعة ميالنو  الباحث School of Management  
 How do we understand smart cities? Anبعنوان: " 1029االيطالية في عام 

evolutionary perspective" حيث تتبع الباحث بالمنيج التاريخي اآلراء المتعمقة ،
وعاكسو  Restrictiveببناء المدن الذكية، وقام بتصنيفيا إلى: مدارس تقييديو 

Reflective وعقالنيوRationalistic   وحاسموCritical (Kummitha and Crutzen, 

2017). 

https://www.researchgate.net/profile/Paolo_Neirotti
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تضمنت عناوين المقاالت بعض المصطمحات األخرى الممثمة لنفس المفيوم كـ  -
"المدن المستدامة والمدن المرنة والمدن الرقمية ومدن المستقبل والمدن اإلبداعية" 

% من إجمالي عددىا. ومن أمثمتيا 19.1مقالة بنسبة  12وجاءت في عناوين 
األستاذ بجامعة تورينو في عام  AlbertoVanolo مقالة اإليطالي ألبرتو فانولو

 The image of the creative city: Some reflections"، التي حممت عنوان:1001

on urban branding in Turin" ية وقد رسم فييا صورة لخصائص المدن اإلبداع
(Vanolo 2008) .ومقالة السويدية فانيا ِسِكتو Vânia Ceccato  باحثة التخطيط

 Safety and" بعنوان 1022العمراني في المعيد الممكي لمتكنولوجيا في عام 

sustainability in a city in transition: The case of Vilnius, Lithuania" ، التي
مة في مدينة ناقشت فييا مفيوم السالمة الحضرية كإحدى خصائص االستدا

 .(Ceccato and Lukyte, 2011) فيمينيوس بمتوانيا، مستخدمة المنيج السببي
أما مصطمحات "مقاييس الراحة والرضاء والجمال الحضري"  فجاءت في عناوين   -

% من إجمالي عدد 19.1مقالة تبحث في نفس الموضوع، بما يعادل  12
المقاالت المتعمقة بموضوع المدن الذكية، المنشورة في الفترة المذكورة، ومن 

، التي حممت 1002عام  Brian J.L. Berry أمثمتيا مقالة األمريكي برين بري
، "Dissatisfaction with city life: A new look at some old questions" عنوان:

التي درس فييا النماذج اإلحصائية متعددة المستويات لتقييم مجموعة من 
النظريات المتعمقة بأسباب تفضيل المعيشة في المناطق الريفية عنيا في المدن 

لمفروق بين الرضاء المعيشي والسعادة والمنفعة الكبرى، كما دون رؤية تفصيمية 
ومقالة الصيني . (Berry and Okulicz-Kozaryn, 2009) مستخدمًا منيج التناظر

بيونج  Chinese University األستاذ بالجامعة الصينية Liang Chen لينج شن
 Outdoor thermal comfort and outdoor activities: A"بعنوان 1021كونج عام 

review of research in the past decade" ، التي قدم فييا استعراضًا شاماًل لسبل
الراحة الحضرية في اليواء الطمق ومدى تأثير المساحات الفضاء فييا. وقد قام 

 .(Chen and Ng, 2012)بتطبيق المنيج السببي التأثيري في دراستو 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275108000772#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275111001053#!
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 تحليل االتجاهاث البحثيت الحديثت في مجلت - ثالثاً 
Environment and Urbanization : 

بالمممكة المتحدة  Londonىي مجمة عممية محكمة تصدر بمدينة لندن 
وُتصِدر أربعة أعداد سنويًا،  ،2212البريطانية، وقد صدر أول أعدادىا في عام 

 Center for Human األستاذة بمركز البيئات البشرية Sheridan Bartlettوترأس تحريرىا 

Environments  بالواليات المتحدة األمريكية.  في نيويورك 
 

من المجالت الدولية المتخصصة   Environment and Urbanizationوتعتبر مجمة
والمبتكرة في دراسات جغرافية العمران والبيئة وبعض العموم في نشر البحوث األصيمة 

في آخر  Impact Factorاالجتماعية والتطبيقية األخرى، وبمغ معامل تأثير المجمة 
لمنشر  Sage Journals، ويتولى نشر بحوث المجمة مجموعة 1.15سنتين نحو 

 مجمد حتى اآلن. 30الدولي، وقد صدر عن المجمة 
 

 Environment andلالتجاىات البحثية بأعداد مجمةوفيما يمي فحص 

Urbanization   م، بحيث 1021عام  30م حتى المجمد 2225عام  9بدءًا من المجمد
 ألربع فترات كما سبق. 1021إلى  2225يتم تقسيم المدة من 

 
التوزيع العددي والنسبي لممقاالت المتعمقة بالمدن الذكية المنشورة بمجمة  -2

Environment and Urbanization  م(5222-2222)في الفترة الزمنية. 
 

 ( يتبين ما يمي : 1( والشكل رقم )9من خالل الجدول رقم )
-2225)بمغ إجمالي عدد المقاالت التي تم نشرىا في المجمة خالل الفترة  -

مقالة، ومن خالل حصر موضوعات المقاالت المنشورة  925نحو  (م1021
التي تتعمق منيا بموضوعات المدن الذكية أو التي تتناول  فييا يتبين أن المقاالت
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% من إجمالي عدد المقاالت 9.1مقالة فقط بنسبة  52نفس المفيوم يبمغ عددىا 
 المنشورة في ىذه الفترة.

التوزيع العددي والنسبي لممقاالت العممية الجغرافية المتعمقة بمفيوم : ( 2جدول )
 د المقاالت التي تم نشرىا في مجمةالمدن الذكية مقارنًة بإجمالي عد

Environment and Urbanization ( 1021-2225في الفترة)م. 
 

 إجمالي عدد  الفترة
 المقاالت

عدد المقاالت في 
 % المدن الذكية

2225 - 1000 213 21 9.9 
1002 - 1005 100 11 22.0 
1001 - 1020 230 1 1.1 
1022 - 1021 111 25 5.3 

 2.2 22 222 اإلجمالي
  

  
 التوزيع العددي والنسبي لممقاالت العممية الجغرافية المتعمقة بمفيوم : ( 2شكل )
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 المدن الذكية مقارنًة بإجمالي عدد المقاالت التي تم نشرىا في مجمة
Environment and Urbanization ( 1021-2225في الفترة.)م 

-2225)خالل الفترة  بمغ إجمالي عدد المقاالت التي تم نشرىا في المجمة -
مقالة، تناولت الموضوعات المتعمقة بمفيوم المدن الذكية  213نحو  (م1000

% من إجمالي عدد المقاالت المنشورة في تمك 9.9مقالة منيا، بنسبة  21
الفترة، في حين بمغ إجمالي عدد المقاالت المتعمقة بموضوع المدن الذكية 

مقالة، بنسبة  11نحو  (م1005-1002)المنشورة في المجمة خالل الفترة 
 100% من إجمالي عدد مقاالت العمران الحضري المنشورة في المجمة )2.3

مقالة( في ىذه الفترة، ثم بمغ عدد المقاالت المتعمقة بيذا الموضوع في الفترة 
%، في حين سجمت الفترة 1.1مقاالت بنسبة  1، نحو م(1001-1020)

ممقاالت المتعمقة بموضوع المدن الذكية، ( أقل نسبة لم1021-1022األخيرة )
 %.5.3مقالة، مثمت  20حيث تم نشر نحو 

 
األهمية النسبية لممقاالت المتعمقة بالمدن الذكية المنشورة في مجمة  -5

Environment and Urbanization  مقارنًة بموضوعات العمران الحضري
 األخرى في الفترات الزمنية المذكورة.

 
 ( يتضح اآلتي:2( والشكل رقم )1رقم )من خالل الجدول 

جاءت المقاالت المتعمقة بمفيوم المدن الذكية والتنمية الحضرية المستدامة في  -
% من إجمالي عدد المقاالت 9.1المستوى الثامن من حيث الترتيب، ممثمة 

 (.م1021-2225المنشورة في المجمة في الفترة الزمنية )
دارة المدن، والتخطيط  اقتربت نسب المقاالت المتعمقة - بالسياسات الحكومية وا 

العمراني والتحول الحضري بشكل كبير من نسبة المقاالت الخاصة بالمدن 
%( عمى التوالي من إجمالي عدد المقاالت 9.1%، 9.1الذكية، حيث سجمت )

 المنشورة في الفترة سابقة الذكر.



 هاني أبو العال. د                                                                                              المدن الذكية 

522 

الت الحدود ظير االىتمام البحثي بـموضوعات المناخ الحضري، ومشك -
واليوامش، وخصائص سكان المدن ومشكالتيم في الفترة المذكورة، حيث كان 

%، 22.1) ليا النصيب األكبر في المجمة، وكانت نسب مقاالتيا المنشورة ىي
%( عمى التوالي. فيما جاءت أقل نسب النشر لموضوعات %22.2، 21.9

مدن، واالستشعار عن مورفولوجية المدن، واألنظمة الحضرية والعالقات بين ال
 %( عمى التوالي.0.5 %،0.1 %،0.3تطبيقات بنسب ) GIS بعد

ظيرت موضوعات النمو العمراني ومشكالتو، والعولمة ومدن العواصم،  -
والخدمات والمرافق، ومشكمة السكن واألنظمة العقارية بنسب متوسطة، تراوحت 

مشكالتيا من %. بينما اختفت دراسات المدن الجديدة و 1.1% و 2.0بين 
 المقاالت المنشورة.

 
األىمية النسبية لموضوعات المدن الذكية بالمجمة مقارنًة بموضوعات أما تطور 
  : األخرى فتتضح في النقاط التالية العمران الحضري

  اقتربت نسبة المقاالت المتعمقة بموضوع خصائص سكان المدن ومشكالتيم
% من إجمالي عدد 9.9 سجمت %( منيا في موضوع المدن الذكية، التي1.1)

 .(م1000-2225)المقاالت المنشورة في المجمة في الفترة الزمنية 
  تشابيت نسبة المقاالت المتعمقة بموضوع خصائص سكان المدن ومشكالتيم

% من إجمالي عدد 22 %( معيا في موضوع المدن الذكية، التي سجمت22.5)
 .(م1005-1002)ية المقاالت المنشورة في المجمة في الفترة الزمن

  تساوت نسب المقاالت المتعمقة بموضوع السياسات الحكومية و إدارة المدن معيا
% من إجمالي عدد 1.1في مقاالت موضوع المدن الذكية، حيث سجمت 

 .(م1020-1001)المقاالت المنشورة في المجمة في الفترة الزمنية 
 رافق داخل المدن اقتربت نسبة المقاالت المتعمقة بموضوع الخدمات والم

%( من نسبتيا الخاصة بمقاالت موضوع المدن الذكية، التي سجمت 5.0)
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ة في الفترة الزمنية % من إجمالي عدد المقاالت المنشورة في المجم5.3
 .(م1022-1021)
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 األىمية النسبية لموضوعات المدن الذكية بمجمة: ( 2شكل )

Environment and Urbanization  م(1021-2225)في الفترة. 
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مقارنًة  "Smart Cityالتوزيع النسبي لممقاالت التي جاء في عناوينها مصطمح " -2
بالمقاالت التي حممت عناوينها مصطمحات مشابهة، المنشورة في مجمة 

Environment and Urbanization م(.5222-2222) في الفترة الزمنية 
 

 ين ما يمي:( يتب20( والشكل رقم )2الجدول رقم ) ومن خالل
في عناوين المقاالت المنشورة في  "Smart City"جاء مصطمح المدينة الذكية   -

في أواخر الفترة المذكورة، بصفة خاصة  Environment and Urbanizationمجمة 
% من إجمالي 20.1( بنحو ست مقاالت، بنسبة 1021:  1001في الفترة )

مقالة( وكان من  52ية و معاييرىا )عدد المقاالت التي تناولت مفيوم المدن الذك
أستاذة التخطيط العمراني و اإلقميمي  Maria Kaikaأشيرىا مقالة ماريا كيكا 

، التي 1029في ىولندا في عام  Amsterdam University بجامعة أمستردام 
 Don’t call me resilient again!’: the New Urban Agenda as‘ "حممت عنوان: 

immunology … or … what happens when communities refuse to be 

vaccinated with ‘smart cities’ and indicators"لعدول ، وقد دعت الباحثة إلى ا
عن المناىج القديمة في تقييم المدن عمى أساس عدد من المؤشرات وتحديد 
مرحمة التطور التي وصمت إلييا المدينة، ورأت أن المدينة الذكية ىي التي تحقق 
التنمية المستدامة الشاممة من خالل توافق مدروس لكل عناصر المدينة 

ج القدرة عمى التحول لمدينة ومقوماتيا واستخدمت في ذلك المنيج التاريخي ومني
. وكانت مقالة أنترين كاكرابارتي Smartainability "(Kaika, 2017)ذكية "

Antarin Chakrabarty أستاذ الجغرافيا والتخطيط العمراني بجامعة ميكيال 
 Mekelle university  المعنونة بـ: 1021األثيوبية في عام ،" Smart mischief: 

an attempt to demystify the Smart Cities craze in India."  من المقاالت
 Modelingمذجة الميمة، حيث درس فييا المدن الذكية في اليند مستخدمًا الن

والمنيج السببي والتحميل لممشروعات المعروفة بمشروعات البمدات المتكاممة، 
وعقد مقارنات بين الخصائص األساسية ليذه المشروعات والجوانب التشغيمية 

 .(Chakrabarty, 2018)لكل منيا في صياغة مكونات المدن الذكية 

http://journals.sagepub.com/author/Kaika%2C+Maria
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956247816684763
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956247816684763
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956247816684763
http://mekelleu.academia.edu/
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956247818769234
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956247818769234
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التوزيع العددي والنسبي لمقاالت موضوع المدن الذكية المنشورة في  :( 2جدول )
 .ت العنوانمن حيث مصطمحا Environment and Urbanizationمجمة 

 
 النسبة
% 

 المقالة حسب مصطمحات العنوان العدد

 المدن الذكية 1 20.1

 المدن المستدامة والمدن المرنة والمدن الرقمية ومدن المستقبل والمدن اإلبداعية 13 32.0

 مقاييس الراحة و الرضاء والجمال الحضري 30 50.1

 المجموع 22 222
 

 

  
لمقاالت موضوع المدن الذكية المنشورة في مجمة التوزيع النسبي  :( 22شكل )

Environment and Urbanization من حيث مصطمحات العنوان. 
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أما مصطمحات "المدن المستدامة والمدن المرنة والمدن الرقمية ومدن   -
% 32.0مقالة بنسبة  13المستقبل والمدن اإلبداعية" فقد جاءت في عناوين 

األستاذ  Kai N. Lee برزىا مقالة كاي ليمن إجمالي عددىا. وكان من أ
 Urban" األمريكية، المعنونة بـ Columbia Universityبجامعة كولومبيا 

sustainability and the limits of classical environmentalism ،" حيث
استخدم المنيج السموكي لتحميل المشكالت المتعمقة بتطبيق نموذج التنمية 

عمي نوعين من المدن: المدن الفقيرة، التي ينمو سكانيا الحضرية المستدامة 
 بوتيرة أسرع من الدخل والمدن الغنية التي تم حل معظم مشاكميا المحمية

(Lee, 2006). 
رضاء والجمال جاءت مصطمحات "جودة الحياة والراحة الحضرية وال  -

مقالة تبحث في نفس الموضوع، بما يعادل  30 الحضري"  في عناوين
% من إجمالي عدد المقاالت المتعمقة بمفيوم المدن الذكية، المنشورة 50.1

، ومن أمثمتيا مقالة سيمفا برنارديني الباحثة بجامعة في الفترة المذكورة
، التي جاءت بعنوان: 2229ريكاردو باالما ببيرو بأمريكا الجنوبية عام 

"Improving the quality of life in low-income neighbourhoods occupied 

by tenants" حيث درست مستويات جودة الحياة لدى مستأجري المساكن في ،
)عاصمة بيرو  Limaقطاعات ذوي الدخول المنخفضة في وسط مدينة ليما 

وأكبر مدنيا( حيث استخدمت التحميل اإلحصائي لبيانات عينة عشوائية من 
 ومن األمثمة أيضًا مقالة باوال. (Bernardini, 1997) سكان وسط المدينة

 Valparaíso العمراني بجامعة فالباريسو أستاذة التخطيط Paola Jirón جيرون
 Quality of life and gender: a" ، التي جاءت بعنوان:2222بشيمي عام 

methodology for urban research" ، وقد تناولت اختالف معايير جودة
الحياة عمى المستوى النوعي )الذكور، اإلناث( من خالل التحميل اإلحصائي 

 .(Jirón, 1999) بيان مصممة ليذا الغرضالقائم عمى استمارة است
 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/095624789700900223
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/095624789700900223
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/095624789700900223
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 Asian تحليل االتجاهاث البحثيت الحديثت في - رابعاً 

Geographer : 
بالصين، وقد  Hong Kongىي مجمة عممية محكمة تصدر بمدينة ىونج كونج 

 Jiang، وتصدر عددين سنويًا، ويرأس تحريرىا 2222صدر أول أعدادىا في عام 

Xu,  دارة الموارد بالجامعة الصينية في ىونج كونج  The  األستاذ بقسم الجغرافيا وا 

Chinese University of Hong Kong . 
 

من المجالت الدولية المتخصصة في نشر  Asian Geographerوتعتبر مجمة 
البحوث األصيمة والمبتكرة في دراسات الجغرافية وبعض العموم االجتماعية والتطبيقية 

لمنشر الدولي، وقد صدر  Routledgeاألخرى، ويتولى نشر بحوث المجمة مجموعة 
 مجمد حتى اآلن. 35عن المجمة 

 
بدءًا من  Asian Geographerيمي فحص لالتجاىات البحثية بأعداد مجمة وفيما 

م، بحيث يتم تقسيم المدة من 1021عام  35م حتى المجمد 2225عام  21المجمد 
ألربع فترات كما سبق في فحص أعداد المجالت الثالثة السابقة  1021إلى  2225

 وبنفس طريقة الفحص.
 

ت المتعمقة بالمدن الذكية المنشورة بمجمة التوزيع العددي والنسبي لممقاال -2
Asian Geographer (5222-2222) في الفترة الزمنية. 

 
 ( يتبين ما يمي : 22( والشكل رقم )20من خالل الجدول رقم )

 (م1021-2225)بمغ إجمالي عدد المقاالت التي تم نشرىا في المجمة في الفترة   -
المقاالت المنشورة في المجمة مقالة، ومن خالل حصر موضوعات  109نحو 

يتبين أن المقاالت التي تتعمق بموضوعات المدن الذكية منيا أو التي تتناول 
% من إجمالي عدد المقاالت 1.3مقالة فقط بنسبة  23نفس المفيوم يبمغ عددىا 

 المنشورة في ىذه الفترة، ويرجع ذلك لتباين الموضوعات المنشورة.
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 ي والنسبي لممقاالت العممية الجغرافية المتعمقةالتوزيع العدد :( 22جدول )

 بمفيوم المدن الذكية مقارنًة بإجمالي عدد المقاالت التي تم نشرىا في
 .م(1021:  2225في الفترة ) Asian Geographer مجمة

 

 إجمالي عدد  الفترة
 المقاالت

عدد المقاالت في 
 % المدن الذكية

2225 - 1000 10 1 3.3 
1002 - 1005 19 5 20.1 
1001 - 1020 11 2 3.1 
1022 - 1021 91 5 1.1 

 2.2 22 522 اإلجمالي
 
 

  
 التوزيع العددي والنسبي لممقاالت العممية الجغرافية المتعمقة  :( 22شكل )

 بمفيوم المدن الذكية مقارنًة بإجمالي عدد المقاالت التي تم نشرىا في 
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 .م(1021-2225في الفترة ) Asian Geographer مجمة
-2225)بمغ إجمالي عدد المقاالت التي تم نشرىا في المجمة خالل الفترة  -

مقالة، تناولت الموضوعات المتعمقة بمفيوم المدن الذكية  10نحو  (م1000
% من إجمالي عدد المقاالت المنشورة 3.3 قالتان منيا فقط، بنسبة ال تتعدىم

ت المتعمقة بموضوع المدن في تمك الفترة، في حين بمغ إجمالي عدد المقاال
% 20.1مقاالت، بنسبة  5نحو  (م1005-1002)الذكية المنشورة في الفترة 

مقالة( في ىذه الفترة، ولم تشيد  19من إجمالي عدد المقاالت المنشورة فييا )
نشر مقاالت متعمقة بمفيوم المدن الذكية سوى مقالة  م(1020-1001)الفترة 

( مع الفترة األولى م1021-1022األخيرة ) واحدة، في حين تساوت الفترة
م( من حيث نسبة المقاالت المتعمقة بموضوع المدن الذكية، 2225-1000)

 % من إجمالي عدد المقاالت المنشورة.1.1مقاالت، مثمت  5حيث تم نشر نحو 
 

 Asianاألهمية النسبية لممقاالت المتعمقة بالمدن الذكية المنشورة في مجمة  -5

Geographer  مقارنًة بموضوعات العمران الحضري األخرى في الفترات الزمنية
 المذكورة.

  
 ( يتبين ما يمي:21( والشكل رقم )22من خالل الجدول رقم )

جاءت المقاالت المتعمقة بمفيوم المدن الذكية و التنمية الحضرية المستدامة، في   -
دد المقاالت % من إجمالي ع1.3المستوى السادس من حيث الترتيب، ممثمة 

 (.م1021-2225المنشورة في المجمة في الفترة الزمنية )
اقتربت نسب المقاالت المتعمقة بالتخطيط العمراني والتحول الحضري، بشكل   -

%( 1.9كبير من نسبة المقاالت الخاصة بالمدن الذكية المنشورة، حيث سجمت )
 ا.من إجمالي عدد المقاالت المنشورة في الفترة السابق ذكرى

استحوذت موضوعات المناخ الحضري، ووظائف المدن واقتصادياتيا، ودراسات   -
الحالة في الفترة المذكورة عمى النصيب األكبر لمنشر في المجمة، فكانت نسب 
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%( عمى التوالي. فيما 21%، 23.5%، 21.2) المقاالت المنشورة لكل منيا
القات بين المدن، جاءت أقل نسب النشر لموضوعات األنظمة الحضرية والع

 عمى التوالي. %(2.1 %،0.5والتطبيقات الجيواحصائية بنسب )
 GIS تطبيقاتو  ،ظيرت موضوعات المنيج السموكي في دراسات المدن  -

واالستشعار عن بعد، والنمو العمراني، ومشكمة السكن واألنظمة العقارية بنسب 
 %.3.1% و 1.1تراوحت بين 

 
موضوعات المدن الذكية بالمجمة مقارنًة بموضوعات األىمية النسبية لأما تطور 
  : األخرى فتتضح في النقاط التالية العمران الحضري

  ،تساوت نسبة المقاالت المتعمقة بموضوعات المنيج السموكي في دراسات المدن
 GIS تطبيقاتومورفولوجية المدن وخطتيا، والنمو العمراني ومشكالتو، و 

المدن التاريخية مع نسبة مقاالت المدن الذكية، واالستشعار عن بعد ودراسات 
% من إجمالي عدد المقاالت المنشورة في المجمة في الفترة 3.3 التي سجمت

 .(م1000-2225)الزمنية 
  ،دارة المدن تشابيت نسبة المقاالت المتعمقة بموضوع السياسات الحكومية وا 

 الذكية، التي سجمت والنماذج والنظريات ودراسات الحالة مع نسبة موضوع المدن
 % من إجمالي عدد المقاالت المنشورة في المجمة في الفترة الزمنية20.1

 .(م1002-1005)

  تساوت نسب المقاالت المتعمقة بدراسات المدن التاريخية ومدن التراث، ودراسات
الحالة، ومشكالت حدود المدينة واليوامش معيا في مقاالت المدن الذكية، حيث 

-1001)إجمالي عدد المقاالت المنشورة في الفترة الزمنية % من 3.1سجمت 
 .(م1020

  تساوت نسبة المقاالت المتعمقة بموضوع مشكالت حدود المدينة، ودراسات المدن
التاريخية ومدن التراث مع نسبة مقاالت موضوع المدن الذكية، التي سجمت 
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الزمنية % من إجمالي عدد المقاالت المنشورة في المجمة في الفترة 1.1
 .(م1022-1021)
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 األىمية النسبية لموضوعات المدن الذكية  :( 25شكل )

 م(1021-2225في الفترة ) Asian Geographer ةبمجم



 هاني أبو العال. د                                                                                              المدن الذكية 

222 

" Smart City"التوزيع النسبي لممقاالت التي جاء في عناوينها مصطمح  -2
صطمحات مشابهة، المنشورة في مقارنًة بالمقاالت التي حممت عناوينها م

 م(.5222-2222) في الفترة الزمنية Asian Geographer جمةم
 

 ( يتبين ما يمي:23( والشكل رقم )21الجدول رقم ) ومن خالل
في عناوين المقاالت المنشورة في مجمة  "Smart City"ظير مصطمح المدينة الذكية   -

Asian Geographer  الة في مق 1021مرة واحدة في أواخر الفترة المذكورة، في عام
، Smart cities within world city networks" المعنونة بـ  "R. S. Wall اليولندي وال

" محماًل Smartainabilityمى التحول لمدينة ذكية "التي استخدم فييا منيج القدرة ع
 .(Wall and Stavropoulos, 2016)االنتقال من المدينة الذكية إلى المدينة العالمية 

استحوذت المقاالت التي ظير في عناوينيا بعض المصطمحات األخرى الممثمة   -
لمفيوم المدن الذكية كــ "المدن المستدامة والمدن المرنة والمدن الرقمية ومدن المستقبل 

يث نسبة المنشور منيا، وتمثمت في والمدن اإلبداعية" عمى النصيب األكبر من ح
تسع مقاالت، تزيد عن نصف عدد المقاالت المنشورة، الخاصة بيذا الموضوع. ومن 

 Hong Kongالباحثة بجامعة ىونج كونج الصينية  Leslie LUأمثمتيا مقالة ليسمي 

University ة، التي جاءت تحت عنوان:الصيني "Continuity, Integration and 

Diversity: Sustainable Urban Design Concepts for Redeveloping." ، حيث
اعتمدت عمى تحميل عناصر تنمية المدينة مستخدمة المنيج السببي لموصول لممدينة 

خية والبيئية إلى الفاضمة وقد صنفت ىذه العناصر في االجتماعية والثقافية والتاري
 . (Lu and Jia, 1998) جانب العوامل االقتصادية

جاءت مصطمحات "جودة الحياة والراحة الحضرية والرضاء والجمال الحضري"   -
الباحث  Swasti Mishra مقاالت، ومن أمثمتيا مقالة اسواستي مشرا 3في عناوين 

عام  University of Calcutta في جغرافيا الحضر في جامعة كاالكاتا اليندية
 Understanding needs and Ascribed Quality of عنوان:، التي حممت 2221

life – through maternal factors – infant mortality dialectic ، وقد تعرض فييا

https://www.tandfonline.com/author/Wall%2C+R+S
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13504851.2015.1117038
https://www.tandfonline.com/author/LU%2C+Leslie
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لمستويات جودة الحياة من خالل دراسة إحصائية تعتمد عمى تحميل االنحدار 
رضع، لمخصائص الديموغرافية لربات المنازل ونسب الوفيات من األطفال ال

 .(Mishra, 2015) لقياس مستويات جودة الحياة في عدد من المدن اليندية
 

  التوزيع العددي والنسبي لمقاالت موضوع المدن الذكية المنشورة :( 25جدول )
 .من حيث مصطمحات العنوان Asian Geographer في مجمة

 
 النسبة
% 

 المقالة حسب مصطمحات العنوان العدد

 المدن الذكية 2 9.9
 مرنة والمدن الرقمية ومدن المستقبل والمدن اإلبداعيةالمدن المستدامة والمدن ال 2 12.1

 مقاييس الراحة و الرضاء والجمال الحضري 3 13.2

 المجموع 22 222
 

  
 التوزيع النسبي لمقاالت موضوع المدن الذكية المنشورة :( 22شكل )

 .من حيث مصطمحات العنوان Asian Geographer في مجمة
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 بحثيت الحديثت في مجلتتحليل االتجاهاث ال - خامساً 
City : 

في لندن بالمممكة  Routledgeىي مجمة عممية محكمة تصدر عن دار نشر 
، وُتصِدر ستة أعداد سنويًا، ويرأس 2225المتحدة، وقد صدر أول أعدادىا في عام 

 Universityاألستاذ بمعيد الجغرافيا بجامعة إيدنبرج  Dan Swantonتحريرىا الجغرافي 

of Edinburgh .البريطانية 
 

وىي مجمة دولية متخصصة تقوم بتحكيم ونشر البحوث الجغرافية األصمية 
في دراسات المدن والبحوث المبتكرة في كافة التخصصات والعموم والتطبيقية 

، وقد صدر عنيا حتى اآلن Routledgeالمتعمقة بالمدن، والناشر ليا ىو مجموعة 
 مجمد. 11
 

م حتى المجمد 2225عام  2لمجمة بدءًا من المجمد وفيما يمي استعراض ألعداد ا
ألربع فترات كما  1021إلى  2225، بحيث يتم تقسيم المدة من م1021عام  11

 سبق في فحص أعداد المجالت السابقة وبنفس طريقة الفحص.
 

التوزيع العددي والنسبي لممقاالت المتعمقة بالمدن الذكية المنشورة بمجمة  -2
City م(5222-2222)زمنية في الفترة ال. 

 
 ( يتبين ما يمي : 21( والشكل رقم )23من خالل الجدول رقم )

 (م1021-2225)بمغ إجمالي عدد المقاالت التي تم نشرىا في المجمة في الفترة   -
مقالة، ومن خالل حصر موضوعات المقاالت المنشورة في المجمة  2052نحو 

ات المدن الذكية أو التي تتناول يتبين أن المقاالت التي تتعمق منيا بموضوع
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% من إجمالي عدد المقاالت 1.2مقالة فقط بنسبة  21نفس المفيوم يبمغ عددىا 
 المنشورة في ىذه الفترة.

 التوزيع العددي والنسبي لممقاالت العممية الجغرافية المتعمقة :( 22جدول )
 ىا بمفيوم المدن الذكية مقارنًة بإجمالي عدد المقاالت التي تم نشر 

 م(.1021-2225في الفترة ) Cityفي مجمة 
 

 إجمالي عدد  الفترة
 المقاالت

عدد المقاالت في المدن 
 % الذكية

2225 - 1000 255 11 21.1 
1002 - 1005 235 21 1.2 
1001 - 1020 101 22 2.2 
1022 - 1021 553 39 1.9 

 2.2 22 2222 اإلجمالي

  

  
 سبي لممقاالت العممية الجغرافية المتعمقة التوزيع العددي والن :( 22شكل )
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 بمفيوم المدن الذكية مقارنًة بإجمالي عدد المقاالت التي تم نشرىا
 .م(1021-2225في الفترة ) Cityفي مجمة 

-2225)بمغ إجمالي عدد المقاالت التي تم نشرىا في المجمة خالل الفترة   -
% 21.1الة منيا، بنسبة مق 11مقالة، تناول المدن الذكية  255نحو  (م1000

من إجمالي عدد المقاالت المنشورة عن تمك الفترة، في حين أن إجمالي عدد 
 (م1005-1002)المقاالت المتعمقة بموضوع المدن الذكية المنشورة في الفترة 

% من إجمالي عدد مقاالت العمران الحضري 1.2مقالة، بنسبة  21بمغ نحو 
ترة، ثم بمغ عدد المقاالت المتعمقة بيذا مقالة( في ىذه الف 235المنشورة )

%، في 2.2مقاالت بنسبة  22، نحو م(1020–1001)الموضوع في الفترة 
( أكبر أعداد المقاالت المتعمقة م1021–1022حين سجمت الفترة األخيرة )

% من إجمالي 1.9مقالة، مثمت  39بموضوع المدن الذكية، حيث تم نشر نحو 
 .553ي ىذه الفترة وعددىا عدد المقاالت في المجمة ف

 
 Cityاألهمية النسبية لممقاالت المتعمقة بالمدن الذكية المنشورة في مجمة  -5

 مقارنًة بموضوعات العمران الحضري األخرى في الفترات الزمنية المذكورة.
 

 ( يتبين ما يمي:25( والشكل رقم )21من خالل الجدول رقم )
لمدن الذكية والتنمية الحضرية المستدامة، جاءت المقاالت المتعمقة بمفيوم ا  -

% من 1.2المنشورة في المجمة في المستوى الخامس من حيث الترتيب، ممثمة 
 (.م1021-2225إجمالي عدد المقاالت المنشورة في الفترة الزمنية )

%( 20.0اقتربت نسب المقاالت المتعمقة بالتخطيط العمراني والتحول الحضري ) -
%( من نسبة المقاالت الخاصة بالمدن الذكية، المنشورة  1.9والمناخ الحضري )

 في الفترة السابق ذكرىا.
استحوذت موضوعات النماذج والنظريات ودراسات الحالة، و خصائص سكان  -

المدن، ومشكالت حدود المدينة واليوامش عمى النصيب األكبر لمنشر في المجمة 
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%، 29.2) منشورة لكل منيافي الفترة المذكورة، فكانت نسب المقاالت ال
%( عمى التوالي. فيما جاءت أقل نسب النشر في المجمة %22.0، 22.1

% 0.2لموضوعات المدن الجديدة ومشكالتيا، والتطبيقات الجيواحصائية مسجمة 
 لكٍل منيا.

والمنيج السموكي  ،ظيرت موضوعات األنظمة الحضرية والعالقات بين المدن -
المدن واقتصادياتيا، والعولمة ومدن العواصم بنسب  في دراسات المدن، ووظائف

 %.1.1% و 3.1متوسطة، تراوحت بين 
 

األىمية النسبية لموضوعات المدن الذكية بالمجمة مقارنًة بموضوعات أما تطور 
   : األخرى فتتضح في النقاط التالية العمران الحضري

  الثاني من حيث جاءت المقاالت المتعمقة بمفيوم المدن الذكية في المركز
% من إجمالي عدد المقاالت المنشورة في المجمة 21.1تيب، حيث سجمت التر 

. ولم تشيد موضوعًا تقترب نسبة النشر (م1000-2225)في الفترة الزمنية 
 لمقاالتو من النسبة المذكورة.

 ( مع 1.2تشابيت نسبة المقاالت المتعمقة بموضوع العولمة ومدن العواصم )%
% من إجمالي عدد المقاالت 1.2مدن الذكية، التي سجمت نسبة موضوع ال

 .(م1005-1002)المنشورة في المجمة في الفترة الزمنية 

 ( 1.9استمرت نسب المقاالت المتعمقة بموضوع العولمة ومدن العواصم )%
مشابية لنسب نشر المقاالت المتعمقة بموضوع المدن الذكية، التي سجمت 

ت المنشورة في المجمة في الفترة الزمنية % من إجمالي عدد المقاال2.2
 .(م1001-1020)

 مس من حيث جاءت المقاالت المتعمقة بمفيوم المدن الذكية في المركز الخا
% من إجمالي عدد المقاالت المنشورة في المجمة في 1.9الترتيب، حيث سجمت 

، حيث كانت أقرب الموضوعات تشابيًا معيا (م1021-1022)الفترة الزمنية 



 هاني أبو العال. د                                                                                              المدن الذكية 

222 

نسبة أعداد المقاالت المنشورة ىي المناخ الحضري والزراعة الحضرية  في
 %.1.9مسجمة 
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 األىمية النسبية لموضوعات المدن الذكية  :( 22شكل )

 .م(1021-2225في الفترة ) Cityبمجمة 
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مقارنًة   Smart Cityاالت التي جاء في عناوينها مصطمحالتوزيع النسبي لممق -2
 Cityممت عناوينها مصطمحات مشابهة، المنشورة في مجمة بالمقاالت التي ح
 م(.5222-2222) في الفترة الزمنية

 
 ( يتبين ما يمي:21( والشكل رقم )25من خالل الجدول رقم )

في عناوين المقاالت المنشورة في  "Smart City"جاء مصطمح المدينة الذكية  -
% من 1.5رات، بنسبة في أواخر الفترة المذكورة، بنحو ثمان م Cityمجمة 

مقالة( وكان من  21إجمالي عدد المقاالت التي تناولت مفيوم المدن الذكية )
أستاذ الجغرافيا بجامعة   Robert G. Hollandsأشيرىا مقالة االسترالي ىوالندز 

 Will the real smart city please، المعنونة بـ "University of Newcastleنيوكاسل 

stand up?"  وقد وصف فييا المدن الذكية بأنيا مستقبل التنمية الحضرية في
العديد من البمدان الغربية، وتتبع خصائص بعض المدن الذكية، بيدف وضع 

قد مجموعو من المعايير التي يفترض انيا تميز ىذا الشكل الحضري الجديد. و 
. (Hollands, 2008)استخدم ىولندز المنيج التاريخي والمنيج السببي التأثيري 

األستاذ بقسم الجغرافيا بجامعة    Söderströmوتعتبر مقالة السويسري سودرستروم
، التي حممت عنوان: 1021السويسرية عام  University of Neuchâtelنيوشاتل 

"Smart cities as corporate storytelling "" من المقاالت الميمة، حيث تتبع فييا
تطور مفيوم المدن الذكية مستخدمًا المنيج التاريخي ثم تناول العوامل المؤدية 

يور المدن الذكية بالتحميل )مستخدمًا المنيج السببي( ومن ثم قدم توصية إلى ظ
بإدراج عنصر القيم األخالقية في اإلدارة الحضرية ضمن أىم عناصر التحول 

 . (Söderström, Paasche et al., 2014)إلى المدن الذكية 
مقالة عناوين بيا بعض المصطمحات الممثمة لنفس المفيوم كــ  31حممت   -

مدن المستقبل والمدن "المدن المستدامة والمدن المرنة والمدن الرقمية و 
% من إجمالي عددىا. ومن أمثمة ىذه المقاالت 31.0اإلبداعية"، مثمت نسبة 

، التي جاءت بعنوان: 2229عام   Erik Geelhoedمقالة اإلنجميزي إيرك جيميود 

https://www.tandfonline.com/author/Hollands%2C+Robert+G
https://www.tandfonline.com/author/Geelhoed%2C+Erik


 هاني أبو العال. د                                                                                              المدن الذكية 

222 

"Digital city Bristol ل مدينة "برستول" بالدراسة، ووصف أىم " حيث تناو
 .(Geelhoed, 1997)خصائصيا لمتحول إلى مدينة رقمية 

 

 

 ذكية التوزيع العددي والنسبي لمقاالت موضوع المدن ال :( 22جدول )
 .من حيث مصطمحات العنوان Cityفي مجمة  المنشورة

 
 النسبة
% 

 المقالة حسب مصطمحات العنوان العدد

 المدن الذكية 1 1.5

 المدن المستدامة والمدن المرنة والمدن الرقمية ومدن المستقبل  والمدن اإلبداعية 31 31.0

 مقاييس الراحة و الرضاء والجمال الحضري 51 59.1

 المجموع 22 222 
 

  
 التوزيع النسبي لمقاالت موضوع المدن الذكية المنشورة  :( 22شكل )

 .من حيث مصطمحات العنوان City في مجمة



 ونالتسعالثالث و  المجلد                                                                  مجلة المجمع العلمى المصرى 

225 

جاءت مصطمحات "جودة الحياة والراحة الحضرية والرضاء والجمال الحضري"  في   -
% من إجمالي عدد 59.1مقالة تبحث في نفس الموضوع، بما يعادل  51عناوين 

 ,Catterallلمقاالت، المنشورة في الفترة المذكورة، ومن أمثمتيا مقالة األسترالي كاترال ا

Bob  األستاذ بجامعة نيوكاسلUniversity of Newcastle  االسترالية وعضو ىيئة تحرير
حيث  ?’City makes your life happier"" ، التي جاءت بعنوان:1021عام  Cityمجمة 

الحياة في المدن مستخدمًا األسموب اإلحصائي، وذكر أن  صنف فييا عوامل جودة
 .(Catterall, 2014)أىميا ىي العوامل االقتصادية، واإلدارة الحضرية الجيدة 

 
التقييم التجميعي لالتجاهاث الحديثت في  - سادساً 

 : دراساث المدن الذكيت في لمجالث األجىبيت
من خالل عرض الموضوعات المتعمقة بموضوع المدن الذكية المنشورة في 
خمس مجالت أجنبية تصدر بالمغة االنجميزية، تصدر ما بين أوروبا والواليات المتحدة 

آسيا يمكن الوقوف عمي االتجاىات الحديثة في دراسات المدن الذكية في األمريكية و 
 مي النحو التالي :ع (م1021-2225)الفترة 
 

التوزيع العددي والنسبي لممقاالت المتعمقة بالمدن الذكية المنشورة بالمجالت  -2
 .م(5222-2222)األجنبية سابقة الذكر )مجتمعة( في الفترة الزمنية 

 
 ( يتبين ما يمي : 29( والشكل رقم )21ول رقم )من خالل الجد

 1530بمغ إجمالي عدد المقاالت التي تم حصرىا في المجالت الخمسة نحو  -
، من خالل حصر موضوعات المقاالت (م1021-2225)مقالة في الفترة 

المنشورة في المجالت تبين أن المقاالت التي تناولت الموضوعات المتعمقة 
 319ة )التي جاءت في مصطمحات متعددة( قد بمغ عددىا بمفيوم المدن الذكي

 % من إجمالي عدد المقاالت المنشورة في تمك الفترة  الزمنية.15مقالة بنسبة 
% في 1.2تباينت نسب نشر المقاالت المتعمقة بالمدن الذكية زمنياً، إذ بمغت نسبتيا نحو  -

-1002)الفترة الزمنية  %( في2.2، وجاءت في نسبة مشابية )(م1000-2225)الفترة 
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، (م1020-1001)% خالل الفترة 9.2، في حين أنيا انخفضت لتسجل نحو (م1005
 .(م1021-1022)% في الفترة 1.9ثم ارتفعت مرة أخرى مسجمة 

 
 التوزيع العددي والنسبي لمموضوعات المتعمقة بالمدن الذكية  :( 22جدول )

 .م1021-2225في المجالت األجنبية خالل الفترة ما بين 
 

 عدد  الفترة 
 المقاالت

عدد المقاالت المتعمقة           
 % بالمدن الذكية

 1.2 13 909 م1000 - 2225
 2.2 92 115 م1005 - 1002
 9.2 59 100 م1020 - 1001
 1.9 211 1251 م1021 - 1022

 2.2 222 2222 اإلجمالي
 

  
 ة في المجالت األجنبية التوزيع النسبي لموضوعات المدن الذكي :( 22شكل )

 .(م1021-2225)في الفترة 
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األهمية النسبية لممقاالت المتعمقة بالمدن الذكية المنشورة بالمجالت األجنبية  -5
 سابقة الذكر )مجتمعة( في الفترات الزمنية المذكورة. 

 
( والمذان يعكسان األىمية النسبية 21( والشكل )29من خالل الجدول )

في الفترة   فية المتعمقة بالمدن الذكية في بعض المجالت األجنبيةلمموضوعات الجغرا
 م( يتضح التالي:2225-1021)
% تقريبًا من 2شكمت المقاالت العممية التي تناولت مفيوم المدن الذكية نسبة  -

إجمالي عدد المقاالت المتعمقة بموضوعات العمران الحضري، المنشورة 
م( حيث جاءت أكبر نسب 1021-2225منية )ألجنبية في الفترة الز بالمجالت ا
سبة م(، بينما كانت أقل ن1005-1002%( في الفترة )2.0الموضوع ) نشر ىذا

 م(.1020-1001%( في الفترة )9.02ليا )
اقتربت نسب نشر المقاالت المتعمقة بموضوعات التخطيط العمراني و التحول  -

، حيث سجمت نسبتيا الحضري منيا في موضوعات المدن الذكية إلى حد كبير
% من إجمالي عدد المقاالت المتعمقة بموضوعات العمران 1.0العامة نحو 

 م(. 1021-2225ألجنبية في الفترة الزمنية )الحضري، المنشورة بالمجالت ا
استحوذت المقاالت المتعمقة بموضوعات خصائص سكان المدن ومشكالتيم،  -

ت حدود المدينة واليوامش، والمناخ والنماذج والنظريات ودراسات الحالة، ومشكال
%، 2.2الحضري والزراعة الحضرية عمى النسب األكبر لمنشر، حيث مثمت )

%( عمى التوالي من إجمالي عدد المقاالت المتعمقة %2.1، %2.1، 2.5
ألجنبية في الفترة الزمنية بموضوعات العمران الحضري، المنشورة بالمجالت ا

 م(. 2225-1021)
ل نسب النشر لممقاالت في موضوعات المدن الجديدة ومشكالتيا، تمثمت اق  -

%( عمى التوالي من 0.5%، 0.2ومورفولوجية المدن وخطتيا، التي شكمت )
 إجمالي عدد المقاالت المتعمقة بموضوعات العمران الحضري في الفترة المذكورة. 
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 تاألىمية النسبية لموضوعات المدن الذكية بالمجال :( 22شكل )

 م(.1021-2225مدروسة )مجتمعة( في الفترة )ال
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قزاءة في تطور مىاهج واتجاهاث البحث في  - سابعاً 

بيه الدراساث الشموليت ) موضوع المدن الذكيت

 : (ودراساث الحالت
تعددت االتجاىات البحثية والمناىج التي تناولت مفيوم المدينة الذكية منذ بداية 

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى تعدد  ،راسة المدنالمفيوم في أدبيات د ظيور ىذا
التخصصات والمدارس الفكرية التي يقع مفيوم المدينة الذكية داخل حيز اىتماميا 
البحثي. ولما كانت المدينة الذكية يعتبرىا البعض نموذجًا مثاليًا لحل عدد من 

لدراسات المتعمقة المشكالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية والعمرانية، فقد أصبحت ا
بيا محل اىتمام عمماء االقتصاد واالجتماع واإلدارة والبيئة وجغرافية العمران 
والتخطيط العمراني. كما كان لباحثي عموم االتصاالت والتكنولوجيا دورىم أيضًا، لما 

 ليذه الفروع البحثية من أىمية في الدراسات المتعمقة بيا.
 

والتخطيط العمراني والبيئة غالبًا ما تكون والمتخصصون في جغرافية العمران 
معالجاتيم لتمك الموضوعات البحثية تتسم بالرؤية الشاممة لموضوع الدراسة في إطار 
حيزه المكاني، أما التخصصات األخرى فعادًة ما تكون معالجاتيم معالجات أكثر 

 موضوعية دون االىتمام بالعالقات المكانية.
 

ي أدبيات جغرافية الحضر والدراسات المتعمقة بيا، ومن خالل قراءات الباحث ف
المنشورة في المجالت الدولية يمكن صياغة الييكل العام لممناىج واألساليب التي 
اتخذىا باحثو جغرافية المدن والتخطيط العمراني في دراسات المدن الذكية منذ ظيور 

اصرىا( حيث المفيوم )بكافة المصطمحات التي تشير لممدن الذكية أو بعض عن
يتضح تطورًا ممحوظًا في مناىج البحث، من مرحمة التنميط والتنظير الشمولية لممدينة 

"  Future Cityالمثالية وعناصرىا، حيث شاع استخدم اصطالح "مدينة المستقبل
لإلشارة إلييا، ثم استخدام المنيج الوصفي والسببي التأثيري والمنيج التناظري لدراسة 
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ي بعض المدن الُمختارة، وكان لتطور التكنولوجيا أىميتيا في تمك محاور التطوير ف
"، ثم جاء التركيز عمى  Digital Cityالمرحمة فشاع استخدام مصطمح "المدينة الرقمية

 Smartالمعايرة والتحميل الكمي ليذه المحاور حيث انتشرت مصطمحات "المدينة الذكية

City ،Eco. City المرنة ،Resilient city ،اإلبداعية Creative city المستدامة ،
Sustainable City  وغيرىا". ومن ثم تَطَوَر الفكر لينصب التركيز عمى وضع أوزان

نسبية لعناصر المدن الذكية لضمان استدامة التطور، فظير حديثًا مصطمح "المدينة 
 ". Sustainable Smart Cityالذكية المستدامة 

 
رت في الفترة األخيرة في دراسات المدن الذكية ما ومن المناىج الحديثة التي ظي

 يمي:
وىو من المناىج اليامة في  : Smart City Modelingنمذجة المدن الذكية  -

دراسات المدن الذكية، ويعتمد عمى رسم صورة تقديرية واضحة لكافة عناصر 
، وتبرز المدينة مع وضع أوزان نسبية وفقًا لممعايير المحددة مسبقًا لممدن الذكية

 Cristian)في ىذا المنيج  GISقيمة استخدام نظم المعمومات الجغرافية 

Lazaroiu, 2012). 

وىو منيج يعتمد عميو في تقييم المعايير  : SWOT Analysisالرباعي  التحميل -
المتعددة لممدن الذكية و يعتبر من المناىج الشائعة حديثًا لمجغرافيين وغيرىم من 

 .(Halepoto, 2015)الميتمين بدراسات المدن الذكية 

ييدف استخدام ىذا المنيج إلى تقييم دور  : Blue Citiesتحميل المدن الزرقاء  -
المدينة الذكية في تقديم حمول محمية لبعض القضايا العالمية خصوصًا فيما 

 .(Berg, 2016)والطاقة ومشكالت المناخ يتعمق بمشكالت المياه والنفايات 

وييدف استخدام ىذا  ":Smartainabilityالقدرة عمى التحول لمدينة ذكية " -
التقدير الوصفي والكمي لمخصائص الكامنة في أي مدينة و قدرتيا المنيج إلى 

عمى استيعاب التقنيات الحديثة لمتحول إلى مدينة ذكية، وذكره الجغرافي 
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بأنو من أفضل مناىج دراسات  Andrea Temporelliاإليطالي أندريو تمبرولمي 
 .(Andrea Temporelli, 2017)المدن الذكية 

وىو من المناىج  : Sustainable Smart Citiesالمدن الذكية المستدامة  -
المتقدمة لدراسة المدن الذكية ويعتمد عمى التحميل الدقيق لخصائص المدينة 

 . (NathaliSilva, 2018)الذكية لتقييميا نسبيًا من حيث استدامة عناصرىا 
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م( االتجاىات البحثية في جغرافية الحضر، المجمة 2292الجوىري، يسري ) .2
-215، العدد الرابع، ص ص الجغرافية العربية، الجمعية الجغرافية المصرية

211. 

م( االتجاىات الحديثة في جغرافية العمران المدن 2221حزين، عبد الفتاح إمام ) .1
خالل ربع القرن األخير، المجمة الجغرافية العربية، الجمعية الجغرافية المصرية، 
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