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 ملخص البحث
العالمية و االقليمية على تخطيط  فرض التقدم التكنولوجى للقرن الواحد و العشرين مجموعة من التحوالت الرقمية

على  جميع مالمح العمران للمدن من توزيع  ابدوره تانعكس تىما عرف بالثورة الرقمية ، و الفي عمران المدن 

و فى ظل التحوالت الرقمية السريعة للمدن العالمية و العربية . استعماالت اراضى حتى التشكيل العمرانى  للمبانى

التحول الرقمى  بإشكاليةيهتم البحث   .اصبحت المدن الذكية من اهداف الدول  لتنمية مجتمعات عمرانية مستدامة

،و التنمية المتكاملة و المستدامة  لتحقق اهدافللعمران  و توجه الدول الى انشاء مدن ذكية تتماشى مع متطلبات العصر 

 آلليةمدخل  القتراحدراسة وتحليل مبادئ ومفاهيم التعامل مع التحول الرقمى لمالمح العمران تستهدف الورقة البحثية 

 األنشطة  عليهذه التحوالت  تأثير و عمرانللت الرقمية التحوال  مع يتعامل.تعبير عن عمران المدن الذكية لل

 وكيفية .العمراني المستوي علي وظيفية عناصر واختفاء ظهور علي األنشطة تلك انعكاسو فى المدن  و االستعماالت 

تتناول الورقة . والمستجد القائم الواقع مشكالت مواجهة في المعلوماتية الثورة تتيحها التي اإلمكانات من اإلستفاده

الرقمية   لتحوالت لض أهم المفاهيم والمصطلحات يستعر  -المحور األول :محاور ثالثة البحثية هذه االشكالية من خالل 

الثاني  محورال  واالستعماالتلوظائف اعلي  وانعكاساتها . المدن سكانبين االنشطة تفاعالت األساسية في للعمران و

 و محلي عالمي ينعمراني ينذجونمل المقارن تحليلالمن خالل   مع العمران  التعامل ومبادئ آليات تحديد  يستهدف

علي من خالل تطبيقها  التحول الرقمى للعمران مبادئبتقييم اليات و التطبيقي  الثالث محورال اختصللعمران الرقمى و 

 .مستقبلياللعمران لمدن الذكية تساهم فى استراتيجيات التحول الذكى مع ا لتعاملل لمدخللتوصل ل نموذج محلى للعمران

االول علي مستوى مكونات وعناصر المدينة، :مستويات ثالثة المقترح مع المدن الذكية من خالل  لالمدخ ليتعام
 .مستوى التكنولوجيا المستخدمةو االستخدامات بالمدينة، والثالث تأثيرات علي  والثانى علي مستوى األنشطة

 لتحليالت المكانية لد متعددة االبعاالنماذج العمرانية ية باستخدام المدخل المقترح للتعامل مع المدن الذك بناء  و يقترح

 .لعناصر المدينة  
 .مستقبلىآليات  التعامل مع العمران ال –الثورة المعلوماتية  – مدن الذكيةال –التحول الرقمى : الكلمات الدالة

 تمهيد

 
 .ى استدامة اقتصاد الدول الكبرىتعد المدن الذكية اهم محاور التنمية للعمران المستقبلى مما لها اثر مباشر عل

 عمران من اهم مداخليعتبر التحول الرقمى لل.  مدن ذكية ال يقتصر على دول العالم المتقدم إلنشاءصبح التوجه وأ

 والتخطيط التنمية خطط تواجه التي المشكالت أهمتعد  . (Aoun,2013.)مشكالت العمران الحالى و خطط مواجهة  

 مجموعات تشكل والتى واالجتماعية العمرانية والمؤثرات للعناصر والتطور التغير سرعة هى للمدن العمرانى

 تكنولوجيا على االعتماد أن الباحثة وترى ، المستهدفة األوضاع تغاير اتجاهات وتأخذ الخطط توائم ال القوى من 

هو المدخل االساسى  العمران وإدارة العمرانية المعلومات تحليل أساليب فى أساسية تغييرات من  يتبعه وما المعلومات

 المناطق الحضريةلمواجهة مشكالت الواقع داخل العمران تعبيرا مباشرا عن التغييريعد .  للتعامل مع العمران الرقمى

 معمارية أفكار وطرحت األفكار معظم انطلقتفالمتسارعة،  اإلنسان احتياجات لمقابلة التغير على عدم القدرةو  

على  انعكاساتهاومعالجة  ، المستجدات باختالفويختلف معدل التغير ،  مفهوم التغير فلسفة خالل من  جديدة وعمرانية

التنمية المستدامة، والتوصل إلى آليات التعامل التي تراعى كيفية  اعتباراتكونها ضمن إطار ذلك يتطلب  و. العمران
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العمل على معايشة إنجازات الثورة المعلوماتية كمرحلة من مراحل التطور التكنولوجي واإلنتاجي والمعيشي 

 .الرقمى للمجتمعات في العصر

 

 

 االطار المرجعى -1
 

 المدخل البحثى... االشكالية البحثيةمضمون  1-1

في  الوظائفو تمازج تداخل : األول  واقع العمراني في محورينلل ول الرقميتحال معاييرو مبادئفى  تغيراليتمثل 

 والمحور الثاني واحدأن تجتمع وظائف عديدة ومتنوعة في مبنى  اصبح من الممكن حيثالمناطق العمرانية و المباني 

بشكل نعكس وظيفتها في المجتمع مما ا اختفاءبسبب  إلغاء بعض الفراغات ذلك علىثال و م بعض الوظائفل اختفاءهو 

 رالمستجد ليتوافق ويساير هذا العص العمران الرقمىتطلب وضع آليات للتعامل مع و والعمرانملحوظ علي العمارة 

أهمية أنظمة المعلومات  ظهور فى االنطالقو يتضح المدخل البحثى او نقطة  .والتوظيف والتأهيل االستخدامبإعادة 

ف توفير المستقبلية للعمران بهد والرؤية الشاملة النظرة لغياب نتيجة العمراني التخطيط فاعلية غياب ظل فى المكانية

 .الرقمى فى ظل التغيير السريع و المتالحقن آلية للتعبير عن العمرا

 
 اهداف البحث 1-2

من خالل  (بير عن العمران المستقبلىتعلللية آ) العمران الذكىمع للتعامل  ح مدخل اترقا: الهدف الرئيسى للبحث 

 :مجموعة من االهداف الفرعية 

 . المعلوماتية الثورة أوجدتها التي والمتغيرات المستجدات مع التعامل مبادئمفاهيم وو تدقيق  تحديد .1

 المدينة في الحياة شكل عليوعمران المدن و ابعاده المختلفة  علي المعلوماتية الثورة تأثير تحليلاستقراء و  .2

 .يةوالمستقبل المعاصرة

  .مع العمران  لتعاملا لبناء صياغة متكاملة آللية رقميه تجربة ذات ومحلية عالمية عمرانية لنماذج تحليل .3

 

 منهجية البحث 1-3

 خالل من العصر هذا مستجدات مع ظهرت التي المعلوماتية الثورة مفاهيم دراسة: المحور النظرى -أ 

 الوظيفية المداخل تحليلب االول يختص بدراسة المفاهيم االساسية و الثانى يختص:توجهين

 ظل في والعمران العمارة علي المعلوماتية الثورة ألثار وتحليل دراسة .المستخدمة

 .المختلفة اإلنسانية الحياة جوانب علي( واإليجابية السلبية) مستجداتها،وأثارها

 القائم العمرانمع ( التعامل آليات) ومعايير مبادئ واستنباط ،استخالص  التحليليالمحور  -ب 

( عالمية و محلية) عمرانية لنماذج مقارنالتحليل و ذلك بال المعلوماتية الثورة تأثير من والمستجد

  .معلوماتية رقمية أنماطذات 

 األنماطالمستخلصة من االطار التحليلى على  اآلليات تطبيقل دراسة حالة محلية : المحور التطبيقى  -ج 

 .اقتراح مدخل معلوماتى للتعامل مع عمران المدن الذكيةبهدف  .والمستجدة القائمة العمرانية

 

 التحول الرقمى و تاثيره على مالمح العمرانمفاهيم ومبادىء  ..... ر النظرىمحوال-2

 
الثورة الرقمية هي مجمل المنجزات العلمية المجسدة في تطبيقات عملية للتغير من النظام التقليدي إلى الرقمي وتشتمل 

واألجهزة  التفاعليالهاتف المحمول والهواتف األرضية، والفضائيات والتلفاز  أإلنترنتأجهزة الحاسبات وشبكة :على

ومما ال شك فيه أنه كان لتقنيات . الى غير ذلك من مظاهر عمرانية رقمية المنزلية الرقمية وأنظمة إدارة المبنى

في رفع كفاءة األداء الوظيفي بل وتعدت ذلك لتلعب دوراً قوياً في تنظيم الحياة  التاريخدورها عبر  االتصاالت

 .العمرانية

 

  عمرانالرقمى للحول التمفهوم  2-1

 ،نية كثر كفاءة لمواجهة الزيادة السكاسيكون مدن اكثر استدامة و مراكز مدن االتوجه للعمران الرقمى و المدن الذكية 

 للحياة االجتماعية تأهيالسيحقق العمران الرقمى استيعاب السكان فى مدن اكثر موائمة مع احتياجاتهم و اكثر و  

 .((Aoun,2013 .و االقتصادية و تحقيق اهداف التنمية المستدامة 
، وتحولت من ظاهرة مستحدثة إلى مؤثرة في  بشكل واضح في التجمعات العمرانية وانتشرت تفنيااالتصاالت تطورت وسائل 

، وأصبحت تقنية المعلومات هي المتحكم الرئيسي في تشكيل التجمعات العمرانية فيما يعرف بـ  التجمعات بصورة غير مسبوقة



 

     3                                                                                                                                                      شيماء مجدى. د

 

 االنتاج العلمى      

طار الحاكم في التجمعات العمرانية هو الثورة الصناعية في أواخر القرن واإل الرئيسي، وإذا كان المحرك المعلومات عصر تقنية "
 (2002توفيق،) .الثامن عشر والقرن التاسع عشر، فهو اآلن الثورة المعلوماتية

 

 

 

 مفهوم المدينة المعلوماتية 2-2
وبعض السياسات العمرانية األخرى التي تجاهلت الحقائق االجتماعية  (Urban Renewal)فشل انتشار سياسة التجديد العمراني 

األفكار الجديدة التي نشأت في هذه الفترة هي فكرة وجوب من و. واالقتصادية للحياة العمرانية التي تجعل التخطيط أكثر عقالنية
أن نطلق علي هذه األنظمة إسم األنظمة  ث امكنحيفهم المدن علي أنها أنظمة لإلنتاج والتبادل والتخزين والمعالجة المعلوماتية 

داخل المدن لتنمية نظرية المعلومات واالتصاالت ( Dynamic Systems)الديناميكية ومحاوالت تطبيق تلك األنظمة الديناميكية 

ين العناصر ومن أحد المظاهر األساسية لهذه األنظمة هو تركيزها علي أسلوب نقل اإلشارات ب. ودورها في النمو العمراني
. فإن هذه اإلشارات تنتقل من خالل التفاعالت االجتماعية والتسويق ووسائل اإلعالن للمدنبالنسبة  –المختلفة المكونة للنظام 

، هذا االتجاه  وشجع االتجاه الحالي نحو تعدد االستعماالت على ظهور إنشاءات مركبة تدخل تحتها استعماالت كانت دائماً منفصلة
 Mega structure ءاً من المباني الصغيرة ووصوالً إلي المباني الحضرية الكبرىالمقاييس بد ظهر على كل

(Yigitcanlar,2012). 
 

  :العالقات المكانية لالستعماالت -أ 
لتحقيق الكفاءة الوظيفية الستخدامات عمران مكانيا مع مركز المدينة وذلك االراضى  توزيع استعماالتعالقات  تكاملت

 أآلخركل استعمال لالستعمال  احتياجالمسافة والزمن ومدى  :تحكم تلك العالقات مثل  التى  محدداتحيث ال المدن

 .للوصول إلي أعلي كفاءة 

 

 (1)شكل

 العالقات المكانية للفراغ اإللكتروني

 
 اتساع دائرة التأثير اإللكتروني ألماكن االستعماالت لتتجاوز حدود المدينة  -ب

 مستخدموإن تحول بعض االستعماالت إلي صورة إلكترونية يتيح لها الفرصة لتجاوز الحدود والمسافات ليستفيد منها 

قيمة لها في هذه  أن بعد المسافات والحواجز و الفواصل المادية ال ةالفيزيائي وخاصأيا كان موقعهم الفراغ االلكتروني 

و كذلك زاد من صعوبة و تعقيد تضخم المدن أدى إلى زيادة مهام التصميم العمراني  نمو و و حيث ان . البيئة الجديدة

 .مجاالت الحياة عامة والعمران خاصةإدارة العمران في ظل أهداف التنمية المستدامة المطلوب تحقيقها على كافة 

أدوات جديدة وفعالة لتحقيق استدامة التنمية العمرانية المأمولة في محددات عصر تكنولوجيا : مما يؤكد أهمية وجود  

 .(2002مجدى،)الذكيو تحديد مداخل جديدة للتعامل مع العمران وسائل وتقنيات أكفأ وأسرع ، المعلومات إلى جانب 

 

 األراضي استعماالت أنماط رتغي -ج

 العالم إلى باإلضافة هناك أصبح ةوالبصري السمعية وخدماتها واالتصاالت المعلومات لشبكات المذهل للتطور نظرا

 تغيير على أثر وكان لذلك يتكامال أخرى أحيان أحداهما باآلخر وفى يستبدل األحيان بعض في افتراضي عالم الحقيقي

 .األراضي استعماالت كثافة نقصو  .األراضي استعماالت تداخل:في تتمثل والتياألراضي  استعماالت أنماط

 

 األراضي استعماالت تداخل -د

اعتمدت المدن فى الماضى على وجود مراكز المدن و التى كانت كمراكز الحياة االقتصادية و االجتماعية االساسية مما 

كان يعتبر محددا اساسيا فى توزيع استعماالت االراضى و لكن تخطيط المدن الذكية اليوم يجب ان يعتمد على توجهات 

 في والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا تطبيق في التوسع إن.  (Batty etal,2012). مختلفة لتحقيق وظائف متعددة

لعالقات ا
المكانية للفراغ 

 اإللكتروني

 
 

 األولي

 .بمركز المدينةعالقة مواقع االستعمال  الثانية

 .الفراغ متعدد االستعماالت الثالثة

 الرابعة

 (.االستعماالتالعالقات التبادلية لمواقع )عالقة مواقع االستعماالت مكانيا بما حولها من االستعماالت 

 اتساع دائرة التأثير الرقمى ألماكن االستعماالت لتتجاوز حدود المدينة 
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الفراغات 
 الحضرية

خطوط نقل 
 ومواصالت

الفراغات 
 اإللكترونية

خطوط إتصال 
 رقمية

 الرقمية التكنولوجيا نقلت لقد من المسكن ، الخدمات من العديد على الحصول إلى الحضرية أدى الحياة جوانب جميع

 .بعد عن العمل خاللمن األعمال  وإنجاز أداء المتقدمة التكنولوجيا أتاحت وحيثما كان الفرد  إلى الخدمات

(Yigitcanlar,2012). 

 

 األراضي استعماالت كثافة نقص -هــ 

 تغيير فإن لذلك .الحالي، الوقت في المدن معظم تشهدها التي التجارية التجمعات التي تشغلها المساحات تتقلص تأبد

  لها المخصصة المسطحات ونقص لألراضي التجارية استعماالت تغيير أنماط عنه ينتج التجارية الخدمات أداء نمط

 االحتفاظ إلى باإلضافة هذا . المزدحمة المدن مراكز في األخص وعلى التجاري كثافة االستعمال نقص وبالتالي

 .(2007حسن،).الضواحي في المدن خارج والترفيه التسوق لغرض بالمراكز التجارية

 

 (.Mitchell ،2007) الذكيةمدن لالحضرية وااللكترونية ل لمكوناتا  (2)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفراغ المادى و االلكترونى( 1)جدول 

 

 Physical الفراغ المادي Cyber spaceالفراغ اإللكتروني  

 ظل في إال ليتحقق يكن لم حديث مفهوم هو 1
 الحالية المعلوماتية التقنيات

 ظهور بداية منذ اإلنسانية الحياة تجميع محور هو
 البشرية المجتمعات

 علي المسيطرة األنشطة الفراغ هذا في تدور 2

 الحضرية للمجتمعات الحياة أنساق

 والسياسية اإلجتماعية المفاهيم من للعديد هيكل يمثل

 المعلوماتية البيئة نمو مع وأهميته فاعليته تنكمش المعلوماتية البيئة نمو مع وإنتشارا إتساعا يزداد 3

 علية المؤثرة الحدود وقوي المحلي التحكم تأثير تحت يقع المحلي والتحكم الحدود قوي كل يقاوم 4

 المجتمع وكفاءة التقنيات مستوي بإرتفاع يرتبط 2

 وإبداعيا إنتاجيا

 ثقافيا مجتمعه وتراث التاريخي المجتمعي ثوبالمور يرتبط

 وسلوكيا

 

من خالل االرتباط  :التكاملية  تظهر تلك العالقة من خالل صورتين الصورة األولى :و استبدالية العالقات  تكاملية -و 

حيث يتم االتصال  بين الفراغات الحضرية بعضها البعض بواسطة خطوط االتصال الرقمية داخل فراغات الكترونية،

التقارب عن بعد "عن بعد بين األفراد أو مؤسسات يتمركزون في أماكن مادية منتشرة جغرافيًا عن طريق ما يسمى بـ 

""Telecommuting  قد يتواجد الواحد منها في أماكن جغرافية مختلفة  افتراضيةالتقارب مجتمعات ذلك ينتج عن

حيث يتم  Mobile Communitiesمن خالل المجتمعات النقالة  :االستبداليةة أما الصورة الثاني. وبشكل مجزأ ماديًا

، وخطوط النقل والمواصالت المادية أثناء التنقل من أجل إنجاز األعمال وخالفه على  االفتراضيةاالرتباط بين األماكن 

ن خالل تلك العالقة استبدال يتم م :عالقة استبدالية .Labtop باستخدام الكومبيوتر المتنقل  والترحالطرق السفر 
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بعض الفراغات الحضرية بنظيراتها اإلفتراضية وإنجاز بعض المهام واألنشطة من خالل خطوط اتصال رقمية ومن 

 .(2002رفعت ،).إفتراضية مجتمعات خالل

 

 

 العمران الرقمىالوظائف في  2-2

 :من خالل االتى تغيير مفهوم وشكل الوظيفة في الفراغ االلكتروني

 :الرقميةخصائص الوظائف  - أ

أضافت تكنولوجيا المعلومات علي الوظيفة العديد من الخصائص التي أرتقت بها للتفاعل بشكل إيجابي وفعال داخل 

  :الفراغ االلكتروني، ونذكر من هذه الخصائص ما يلي

 تقليل تكلفة الموظف ورفع و .هيكل الوظائف الناشئة يتكون من المهارة العالية واألجور الكبيرة للعاملين فيها

 . مستوى اإلنتاجية وخدمة العمل بشكل أفضل

  مما إنعكس على حجم و شكل المدن قائمة وتضخم وظائف آخرى مستحدثة ظهور وظائف. 

  اإلعتماد على نظم اإلشارات المبرمجة(Signal Control Systems ) لزيادة كفاءة نظام تشغيل حركة

 .الطرق

  اإلتصاالت داخل المركبات وإتصالها بنظم الستااليت مع وجود خرائط اإلعتماد على أجهزةG.I.S  المرورية

داخل المركبات إلظهار نقاط التكدس والتقاطعات على شبكات الطرق وإظهار البدائل المتاحة وحركة النشاط 

 .المرورية

 بحوث والجامعات وكذلك ظهور األودية التكنولوجية التي تقوم على مناطق واسعة تشمل الصناعة ومراكز ال

في الواليات [ Silicon Valley]المناطق السكانية حيث إنها صناعات غير ملوثة ، مثل وادي السيلكون 

 .المتحدة

  تجميع لشركات و رجال أعمال لتكوين مراكز إتصاالت لخدمة حركة التجارة العالمية: القري الذكية. 

  مراكز إتصاالت عالمية لخدمة حركة و نقل  -( إلشاراتمراكز تقوية ا –المحمول )مراكز البث الفضائي

إمكانيات ( - Cyber Café Internet Café)ظهور وسائل التسلية اإللكترونية  -( Multi Media)األخبار 

، وخدمات (Chatting)، وخدمة غرف المحادثة (Web Browsing)متعددة في خدمة تصفح اإلنترنت

 االجتماعية  لخدمة الشرائح( Virtual Reality)واقع اإلفتراضي ، وال(Games)األلعاب اإللكترونية 

 .المختلفة و االقتصادية

 إلى ...  -الترفية  –دور العرض السينمائي  –البنوك  –المكتبة  –المدرسة  –المسكن : تطور الوظائف القائمة

اإلستخدام والمسافة غير ذلك من وظائف وتطورها من حيث الحجم والعالقات الوظيفية لتغير مفهوم 

 .(2002الشيال،.)والزمن

 

 تأثير تقنيات المعلومات واالتصاالت على توجهات ومناهج التخطيط والتصميم للعمران 2-3

ظهرت في الفترة األخيرة دراسات لتأثير تكنولوجيا االتصاالت على األنماط العمرانية وخاصة من خالل تأثيرها على 

ية للمدينة والمسافات بينها، فأصبح لتكنولوجيا االتصاالت عالقة أساسية بالحركة اليومية إعادة توزيع الفراغات العمران

في تطوير شبكة المواصالت وذلك لسهولة تناقل المعلومات والبيانات مما  اكبير السكان المدن وذلك لكونها تلعب دور

الرحلة إلى العمل يستطيع اإلنسان أن يقوم بعمل ، كما يقوم على توفير وقت المواصالت مثاًل في اقل تكلفة يعتبر وسائل 

 (Marcos ،2003.)مجموعة من االتصاالت الستغالل الوقت المستهلك في األنتقال

ر يتغيستساعد كذلك فى يطية على اختالف أنماطها جاء دور تقنيات االتصاالت والمعلومات لتطوير العملية التخط

 (Lee,et.al,2013).استمرارية التطور واستدامة العمران يم لدى المخطط مع الكثير من المفاه

 

 على شكل العمران واالتصاالتومات أمثلة لتأثير تقنيات المعل 2-4

 ،العمرانى  جذرياً على التصميم تأثيرا وتخزينهاالتطور الذي طرأ على أسلوب البحث عن المعلومة وطرق تداولها أثر 

 (Marcos ،2003) .فمثالً المكتبة اإللكترونية حلت محل كل من المكتبات العامة واألرشيف

 .(2002توفيق،)نظام حضري جديد الحضري وظهور أدت التحوالت إلى إعادة تكوين الشكل و 
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 (3)شكل 

 االتصاالت والمعلومات تكنولوجيا عن نشأت التي الحضرية التغيرات

 
 

 للعمران الشكل الحضريإعادة تكوين  - أ

ظهرت بيئة رقمية تضم المراكز االلكترونية الصغيرة واألكواخ االلكترونية ومن خالل ذلك العالم الرقمي ظهرت 

وذلك  واحدأن يجمعهم مكان  بدون انشطة مشتركة، لمجموعة من األفراد تجمعهم  مجتمعات بدون التجاور المكاني

 .مع البيئة الحضرية االفتراضيةنية باإلضافة إلى تكامل البيئة االلكترو

 جديد حضري نظام - ب

 المعروف الحضري النظام كان االعتبار في يؤخذ جديد تخطيطي وبعد جديد حضري نظام إلى الحضرية التغيرات أدت

 ، مدينة The Stone City البنايات مدينة خالل من النظرية تلك تتمثل   "المدن الثالث نظرية" أساس  على يبنى

 وأضافت. The City of Man اإلنسان  مدينة وأخيرا .The City  of The Relation الوظيفية  العالقات

 (Beyers , 2000) .المستقبل في الجديد الحضري النظام إلى يضاف جديًدا حضريًا المتقدمة بعًدا التكنولوجيا

 

 

 مستويات التعامل مع العمران الرقمىو  مبادئتحليل  : التحليلى  محورال-3

البحث عن العناصر والمعايير  21في ظل الثورة المعلوماتية في القرن  ومبادئمحاولة وضع معايير  تطلبت

ألغراض وأهداف  تنشأ، والمدن التي  العمرانية الفراغاتواألسس التي نحتاجها لوضع آلية للتعامل مع 

  (Lee,et.al,2013) . وظائف قائمة او مستحدثة، سواء كانت  ةيوظيف

 التعامل مع العمران الرقمى مبادئ 3-1

 (Dematerializationمادية  hgغيراستخدام البدائل )الالمادية : المبدأ األول - أ

العديد من األنشطة التي كانت تزاول داخل الهيكل الفراغي للعمران بما يماثلها من الفراغات اإللكترونية سيتم احالل 

كذلك استبدال الوسائط واألدوات المادية  أفضلتأدية نفس الخدمات ربما بصورة مع ( مثل الخدمات البنكية والحكومية)

بوسائل إلكترونية يوفر الكثير من الجهد في البحث عن سبل مناسبة للتخلص من مخلفات اإلنتاج المادي 

خم للبيئة ، فال يوجد وجه للمقارنة بين حجم االستهالك الض الطاقة استهالكأما من جهة  (2001ضيف،.)وإدارتها

 .(2002توفيق،)االلكترونية، وتلك الطاقة التي تستهلكها الوسائط  العمرانية، ووسائل المواصالت من جهة

 (Demobilizationاستخدام بدائل تـُغني عن االنتقال )الالحركية : المبدأ الثاني - ب

 " إقتصاد المعرفة"
فيييي الم يييا   هتميييا فييي عصييير الثيييوري الصيييناعية كيييا  اإ"

ما في عصر الثوره أ ،إذ  هي ثوري طاقة ،األول بالطاقة
ول كيييييا  اإهتميييييا  فيييييي الم يييييا  األ معلوماتييييييةرقميييييية و ال

 ."إذ  هي ثوري معرفيه ،بمستوى المعرفه
 

 العمارة المعلوماتية
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وتتضح تلك الفاعلية من خالل التوفير الرهيب في  ، سكاننقل الوحدات المعلوماتية أكثر كفاءة وفعالية من نقل اليعد 

ر في مساحة األراضي وحجم البنية األساسية المطلوبة يوفيساهم فى تاستهالك الوقود وخفض معدالت التلوث، كما أنه 

 .هذا إلى جانب توفير الوقت الالزم للنقل للمركباتوتوفير نفقات التصنيع والصيانة  المواصالتلنظم 

 

 (Customization عمليات المواءمة استخدام)توفيق البيئة العمرانية مع المحيط : الثالث المبدأ -ج 

تعتمد على النمطية والقوالب الثابتة سواء على مستوى هيكل  الحالىعمران الإن المبادئ الصناعية التي بنى عليها 

الفعلية  االحتياجاتتسببت في إهدار الكثير من الطاقات والموارد بسبب عدم توافقها مع  المبانيالعمران أو حتى تشكيل 

  .وكذلك البيئة الطبيعية واالجتماعية المحيطة للمجتمعات

نة  الشاملة و التى يمكنها ان تتسع لتختص بتوفيق البيئة العمرانية لمدي المبادئتوفيق البيئة العمرانية مع المحيط من  مبدأويعتبر 
 .Brisbane Smart City Strategyباستراليا  Brisbaneباكملها و مثال على ذلك مشروع التحول الرقمى لعمران مدينة 

 Brisbaneمشروع التحول الرقمى لعمران مدينة   (4)شكل 

(Yigitcanlar,2012) 
 

 
 

 (Intelligent Operationاستخدام بدائل التشغيل الذكي )اإلدارة الذكية للعمران : المبدأ الرابع -د

مميزات تقنيات االتصاالت والمعلومات المتطورة فرصة ممتازة إلدارة الموارد الطبيعية والبشرية وتوظيفها تعطى  

 - اإلدارة الذكية ال تهدف إلى توفير القوى العاملة هذه. لية مما يقلل حجم اإلهدار في تلك الموارداعبصورة أكثر ف

وال لتحقيق رغبات شديدة الرفاهية بتوفير سبل الراحة لإلنسان وخدمته  - الشعار الرئيسي لتقنيات عصر الصناعة

ولكن هدفها الرئيسي هو تسويق هذه الموارد واستهالكها بصورة فعالة وعادلة ومالئمة  أآلليبواسطة اإلنسان 

فمن خالل . يمكن تطبيق نفس المبادئ على تلك الموارد المستهلكة كالمياه والوقود والطاقة الكهربائية .ياجاتلالحت

يمكن تخفيض درجة اإلهدار ورفع كفاءة  الموارداستخدام بدائل التشغيل الذكي من األجهزة واألنظمة التي تتطلبها تلك 

 (Yigitcanlar,2012)التشغيل

 

 (Soft Transformation)التحول اإللكتروني : المبدأ الخامس هــ

مرت التجمعات العمرانية بالعديد من التحوالت الجذرية في مفاهيمها الحاكمة، والتي كان لها تأثيرها المباشر على هيكل 

 .العمران وانشطة ومظهر ومضمون

هى االقتصاد و االجتماع و ادارة  :محاور رئيسية  6ويتضح وظائف المدن الذكية  الناتجة من التحول االلكترونى  على 

 ( Batty etal,2012)العمران الذكى و شبكة االتصاالت و المواصالت و البيئة و الحياة االجتماعية و السكنية 

 

 العمران في حل مشكالت التحول الرقمى دور   3-2

خاصة وأنها سوف تؤدى إلى  ، المناطق العمرانيةفي حل مشكالت السابقة  المبادئيتضح مدى إمكانية مساهمة 

تغييرات عديدة في العمران وإن انهيار عنصر المسافة بين األماكن والخدمات نتيجة الستخدام تقنيات االتصاالت يؤدي 

سيشارك بدور فعال في إنشاء عالقات فراغية ومكانية مما إلي تغييرات عديدة في عمران المناطق الحضرية 

خلق أشكال جديدة من التنظيم الفراغي داخل فراغات المناطق الحضرية، باإلضافة ، وكذلك (Mitchell, 2007)جديدة

في حل المشكالت التغيير الرقمى إلى التغير في استعماالت االراضى ومعدالتها ومواقعها المكانية يمكن إيجاز دور 

  :التالى الحضرية من خالل الشكل

اتجهت استراتيحيات 

 توفيق البيئة العمرانية

الى التركيز على  

االحتياجات االساسية 

للمجتمع مثل مراكز 

االبحاث و المراكز 

التعليمية الى جانب 

التركيز على 

االستخدامات التجارية و 

التى ثبت ان لها عالقة 

مباشرة بنمو عمران 

هذة  المدينة و ربط

المراكز مباشرة بمطار 

 .المدينة الدولى
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 (2)شكل

 .العمرانيةمشكالت الدور الثورة المعلوماتية في حل 

 

  المشكالت العمرانية

قص ن

معدالت 
الخدمات 

وسوء 

 .توزيعها

نقص 

المناطق 
الخضراء 

والمناطق 

 .المفتوحة

تداخل 

 .االستعماالت

زيادة الكثافة 

السكانية 
 .والبنائية

المشاكل المرورية بمختلف 

 :أنواعها
 .المرورية االختناقات

 .زمن الرحالت

 .تكلفة الرحالت

إهمال المواقع األثرية والتراثية 

الموجودة بالمناطق الحضرية 
 .تدهورهامما يؤدي إلي 

 

 

 تقنيات الثورة المعلوماتية استخدامالحل المتوقع من نتيجة 

تالشي اإلحتياج إلي 

التقارب المكاني 

بين األفراد 

والخدمات مما 

 اختالفيؤدي إلي 
 دور نطاق تأثير 

 .الخدمة

إلغاء العديد من 

يساعد  االستعماالت

علي إحالل 

المناطق المفتوحة 

 .بدال منها

معظم الخدمات تتم إلكترونيا 

وبالتالي ال يشترط إقامتها في 

ويستلزم شبكة أماكن محددة 

 .توزيع يتسع نطاقها تدريجيا

تزداد نسب 

ومسطحات المباني 

والمناطق السكنية 

ومن ثم تقل  

 .هاالكثافة بنوعي

 رحالتتقليل عدد 

 االنتقال اليومية 

باإلضافة إلي تنظيم 

المرور إلكترونيا 

ممايساعد علي منع 
اإلختناقات المرورية 

وتقليل زمن وتكلفة 

 . االنتقال

 

 التعامل مع العمران على نماذج عالمية و محلية مبادئتحليل  3-3

 ماليزيا – المتعددة للوسائط المتطور المحور مشروع:النموذج العالمى - أ

 Multimedia Super Corridor Malaysia– (M.S.C) http://www.kiat.net/msc/cyberjaya.html) 

 

 (:.M.S.C)األهداف الرئيسية للمحور المتطور للوسائط المتعددة-1

 .م 2020 تتحدد في تحقيق التنمية الشاملة للدولة؛ بحيث تصنف دولة متقدمة بحلول عام  (1

؛ وذلك من خالل تشجيع وتطوير األنشطة االقتصادية القائمة على تكنولوجيا المعلومات  تنمية الدولة اقتصادياً  (2

 .واالتصاالت

 :ن خالل، وذلك م فرادألتنمية المجتمع وتحسين المستوى الثقافي والمعيشي ل (3

  .االقتصادية والمالية العاصمةوتحسين وضعها لتصبح ( كوااللمبور)تطوير المدينة األولى  -أ 

 (.Putrajaya)إنشاء عاصمة سياسية وإدارية جديدة  -ب 

 .إنشاء مدن تكنولوجية ذات أنشطة متعددة -ج 

 (.يقدم خدمات وأنشطة إلكترونية)إنشاء وتطوير كيان إلكتروني قومي للدولة  -د 

 .(2002عاشور وقويدر،)أإلقليموأقوى مركز اتصاالت ومعلومات في إنشاء أكبر  -ه 

 

 :(M.S.C).المتعددة للوسائط المتطور للمحور األساسية االستثمارية األنشطة-2

والمعلومات، حيث إنشاء بيئة عمل تساعد على تحفيز االبتكار واإلبداع وذلك من خالل  االتصاالتتكنولوجيا 

نحو مجتمع وإقتصاد )، وتعد القرية جزءاً من خطة التنمية الشاملة بيئيةو ومعماريةائل تكنولوجية وتخطيطية وس

 :، وتتمثل في (معلوماتي

 .الخدمات إلكترونية -أ 

 .اإلدارة التكنولوجيا لعمران المدينة -ب 

 .األنشطة اإلقتصادية المعلوماتية -ج 

 :في نقاط محددة بجوار العاصمة (إنتاج وخدمات)تركز األنشطة االقتصادية المعلوماتية  -د 

 الثورة المعلوماتية

http://www.kiat.net/msc/cyberjaya.html)و
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1)   city center  كوااللمبورمركز مدينة. 

2) Technology Park Malaysia الحديقة التكنولوجية بماليزيا. 

  UPM Malasian Technology Development مركزتنمية التكنولوجيا  بماليزيا  (3

 كوااللمبوربرج المنار ب  (4

2) Cyberjaya.  المعلوماتية االقتصاديةمدينة األنشطة 

العاصمة اإلدارية بتراجايا )إلى نقاط متعددة ( العاصمة كوااللمبور)إنتشار األنشطة الرئيسية من نقطة واحدة  -ه 

 (2003زايد،)إقليميه في حدود ( والمدينة اإللكترونية سيبرجايا

 :وصف المشروع-3

اصمة الحالية والمطار الدولي الع( كوااللمبور)يمتد المحور ليربط ما بين كل من مركز المدينة األولى 

(KLIA)ويقع عليه مدينتين تكنولوجيتين هما ،: 

 .وهي العاصمة السياسية الجديدة Putrajaya –بتراجايا  (1

 .المعلوماتية االقتصاديةوهي مدينة األنشطة  Cyberjaya –سيبرجايا  (2

كيلومترًا  20ويمتد المحور بطول  ،(Technology park)كما يحتوي على أربعة تجمعات تكنولوجية إنتاجية 

 .بالمطار الدولي وانتهاءبدءاً من مركز مدينة كوااللمبور  مريعكيلومتر  720كيلومتراً ليشغل مساحة  12وعرض 

يقع المحور في النصف األول من الدولة، والتي تتكون من نصفين منفصلين، ويعد هذا النصف األكثر تطورًا  

 (2003زايد،.)واالقتصادي  واالجتماعيالحضري  وتقدما،ً وذلك على المستوى

 المطار الدولي-- العاصمة الرئيسية:يمتد الموقع بين قطبي تنمية هما. 

 حيث تتوفر كل مقومات الدولة، مما يساعد على دعم المشروع واإلسهام في نجاحه، وتفعيله. 

 ساعد على سهولة االتصال بالعالميتميز الموقع بالقرب من موانئ بحرية على الساحل الغربي للدولة؛ مما ي. 

 يؤخذ على الموقع البعد نسبياً عن النصف الثاني للدولة واألقل تنمية األمر الذي يزيد من صعوبة تنميته 

 (.مما يهدد بحدوث فجوة كبيرة بين نصفي الدولة) 

 وعالقته بالمواني الغربية به، طةوالعناصر المحي( .M.S.C)لموقع العام، وإمتداد المحورا( 6)شكل 

  (بترجايا-سيبرجايا)ومدينتي

 

 

 
 

 

                                            

وهي أن تكون المدينة األولي  ومحددهعلى رؤية واضحة  (.M.S.C)اعتمد التصميم المعماري لمنشآت المحور 

المدينة )، وسيبرجايا (العاصمة اإلدارية)والعاصمة الجديدة بتراجايا  والمالية، االقتصاديةالعاصمة ( كوااللمبور)

ذات شخصية تراثية  (.M.S.C)والتي تشكل وتكون المحور المتطور للوسائط المتعددة  إقليميهفي حدود ( االلكترونية

لمدينة، وفكرة على ذات الفكرة الرئيسية لتخطيط ا (.M.S.C)بنظرة معاصرة، واستند التصميم العمراني للمحور 

حيث نجد الحرص على تكوين بيئة عمرانية متطورة تعمل على تحسين مستوى الحياة فيها،  لمنشآتهالتصميم المعماري 

واستخدام العناصر والمفاهيم التراثية والمحلية في تنسيق المواقع والفراغات العمرانية، ويعتمد الطابع المعماري على 
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والسيما في التكوين الكتلي وتصميم الواجهات  اإلسالميةحلية للمجتمع الماليزي وثقافته استخدام العناصر التراثية والم

 .الخارجية

 

 

 :االستعماالت توزيع-4

قامت الفكرة الرئيسية للمشروع على خلق محور تكنولوجي تنموي يعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 (2002، رعاشو.)ى المستوى القومي لماليزيااجتماعية عل اقتصاديه وواالتصاالت في تحقيق تنمية شاملة 

إلى التجمعات المحيطة ( كواالمبور -العاصمة األولى )نجد حدوث توزيع لمجموعات األنشطة الرئيسية من مكان واحد 

 :بالمحور، وتمثلت هذه األدوار في

 األنشطة االقتصادية في كوااللمبور. 

 األنشطة الحكومية في بتراجايا. 

 األنشطة الخدمية المختلفة في سيبرجايا، إضافة + شطة االقتصادية القائمة على تكنولوجيا المعلومات األن

 .إلى المراكز المعلوماتية األربعة

 (.M.S.C)واألهم في توزيع اإلستعماالت هو إعتماد تخطيط المدن والتجمعات العمرانية، التي تكون المحور 

 :على تحقيق مفهومين رئيسيين هما

 حيث يحرص التخطيط المقترح على تحقيق االتزان واالستدامة (:Garden City)المدينة الحدائقية  -أ 

 .في مختلف جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

 والتي تعتمد على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  (:Intelligent City)المدينة الذكية  -ب 

 (.الخدمات، المواصالت، المرافق، إدارة المدينة)في شتى أنشطة المدينة 

يعتبر المخطط العام لمركز المدينة هو المؤشر الرئيسى التجاهات النمو العمرانى المستقبلى للمدينة و مركز 

 (.M.S.C)المخطط العام للمحور  (7)شكل   (Lee,et.al,2013) .الحراك التنموى لها

 

 
 

 :  Smart Villageالقرية الذكية -ذج محليوالتطبيق على نم - ب

مجموعة من المباني ذات البنية المعلوماتية من المشروعات المحلية للعمران الرقمى الذكى فهى القرية الذكية تعتبر 

المكان األمثل للشركات األجنبية والمحلية الباحثة عن االستثمار  ، و هى الفائقة والتي تحيط بها البحيرات والشالالت 

القرية الذكية حالة معبرة عن الواقع التنموي المصري ومحاولة جادة  ادة من ثرواتها البشرية المتميزةواإلستففي مصر 
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ورائدة في مجال التحول التكنولوجي لكونها بيئة عمل متميزة قادرة علي جذب االستثمارات العالمية ومن ثم دعم التنمية 

 .القومي وماتية والمعرفية اإلقليمية وزيادة الدخللالمع

 

 

 

 المشروع فكرة -

خلق مجمع ألنشطة تكنولوجيا المعلومات للمنطقة ككل، ووضع مصر لتكون الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات في 

تعتبر ملتقى إلى كل الذين يعتبرون التكنولوجيا جزء ال يتجزأ من حياتهم حيث .المنطقة من خالل تبادل الخبرات

حيث إنها مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية وتجهيزات البنية فائقة المستوى وخطوط االنترنت فائقة السرعة  اليومية،

 الركب العالميبوباقة خدمات تقنية وإدارية ذات مواصفات عالمية كخطوة جاءت حتى تستطيع أن تلحق مصر 

مخصص لألنشطة ( Information District)وتمثل القرية الذكية تجمع عمراني معلوماتي  .(2004حالوة،.)

 (2003زايد،.)االقتصادية المعلوماتية، وال يمكن اعتبارها مدينة؛ حيث أنها لم تصل إلى حجم واستعماالت المدينة

   

 ( Smart Village)األهداف الرئيسية للقرية الذكية  -

 تجميع األنشطة االقتصادية القائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتInformation 

&Communication – Based Industry ولكن يستثنى منها جميع األنشطة اإلنتاجية للمكونات المادية ،

(Hardware.) 

 وذلك عن طريق جذب شركات تكنولوجيا المعلومات األجنبية األجنبي زيادة االستثمار. 

  لدخول هذا المجال االقتصاديتشجيع الشركات المحلية وتحفيز ومساعدة المحاوالت الناشئة االبتدائية. 

 بناء قطاع اقتصادي معلوماتي وتوسيع السوق المحلية. 

 تكوين كوادر محلية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودعم العمالة الفنية المدربة. 

 (2003زايد،)المجتمع تنمية السمات والجوانب المعلوماتية للمجتمع المصري مع دعم وتطوير ثقافة. 

 

 األساسية بالقرية االستثماريةنشطة األ -

قامت الفكرة التصميمية للمشروع على توفير مركز رئيسي للخدمات بقلب المشروع، حيث يقع به مقر شركة إدارة 

المشروع وبها مقر اإلدارة التكنولوجية للمشروع ومركز االتصاالت الرئيسي وقاعة المؤتمرات ونادي رياضي 

 .نشطة الترفيهية والتجارية حول البحيرة الرئيسيةباإلضافة إلى مجموعة من األ

وكلها ذات  المبانيروعي في تصميم شبكة الطرق للمشروع توفير طريق حلقي رئيسي تتفرع منه الطرق، التي تخدم 

مع فصل منطقة وزارة االتصاالت والمعلومات عن طريق عمل تصميم شبكي لها للتأكيد على اختالف  عضويطابع 

روعي في التصميم توفير عدد كافي من أماكن انتظار السيارات واالهتمام الشديد بدعم اإلبداع  .بالمنطقةنوعية النشاط 

 . وتوفير مجموعة كبيرة من الخدمات التكنولوجية المتطورة، وذلك عبر شبكة متقدمة من الكابالت الضوئية
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 (2)شكل 

 الذكية المخطط العام و الموقع العام للقرية
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 التحليل المقارن للنموذج العمرانى الرقمى العالمى و المحلى 3-4

 

 نتائج التحليل المقارن( 2)يتضح فى جدول 

 

ل
لي
ح

الت
ر 

ص
نا
ع

 

 نتائج التحليل المقارن النموذج  المحلى النموذج عالمي التصنيف

 اماليزي – المتعددة للوسائط المتطور المحور النموذج

 (M.S.C.) 

 بالقاهرة الذكية القرية

(Smart Village) 

 

ف
دا

أه
 

تنميةةة الدولةةة اقتصةةادياً؛ مةةن خةةالل تشةةجيع وتطةةوير  (4

األنشةةةةةطة االقتصةةةةةةادية القائمةةةةةةة علةةةةةةى تكنولوجيةةةةةةا 

 .المعلومات واالتصاالت
تنميةة المجتمةةع وتحسةين المسةةتوى الثقةافي والمعيشةةي  (2

 :ألفراده من خالل

وتحسةةةين  (كوااللمبةةةور)تطةةةوير المدينةةةة األولةةةى  -و 

وضةةةةعها لتصةةةةبح المدينةةةةة االقتصةةةةادية والماليةةةةة 
 (.العاصمة االقتصادية)األولى للدولة 

إنشاء عاصةمة سياسةية وإداريةة جديةدة إنشةاء مةدن  -ز 

 .تكنولوجية ذات أنشطة متعددة

إنشاء أكبر وأقوى مركز اتصاالت ومعلومات في  -ح 
 .اإلقليم

 تجميةةع األنشةةةطة االقتصةةةادية القائمةةةة علةةةى تكنولوجيةةةا .1

المعلومةةات واالتصةةةاالت، ولكةةةن يسةةتثنى منهةةةا جميةةةع 

 (.Hardware)األنشطة اإلنتاجية للمكونات المادية 
زيةادة االسةةتثمارات األجنبيةةة، وذلةةك عةةن طريةةق جةةذب  .2

 .شركات تكنولوجيا المعلومات األجنبية

تشجيع الشركات المحلية وتحفيةز ومسةاعدة المحةاوالت  .3

 .االقتصاديالناشئة االبتدائية لدخول هذا المجال 
 .بناء قطاع اقتصادي معلوماتي وتوسيع السوق المحلية .4

تنمية السمات والجوانةب المعلوماتيةة مةع دعةم وتطةوير  .2

 .ثقافة المجتمع

الةنمط المعلومةةاتي أقةةدر علةةي تةةوفير  .1

فرص عمل متزايدة، وللتنمية كبةديل 

 .للنمط الصناعي التقليدي
يعتبةةةةر الةةةةةنمط المعلومةةةةةاتي قاعةةةةةدة  .2

يةر مكلفةة؛ تسةاعد إقتصادية قوية وغ

علةةي رفةةع المسةةتوي المعرفةةي للفةةرد 

والمجتمةع، وتشةةجيع تبةادل الخبةةرات 
 .في كافة المجاالت
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ية
س

سا
أل

ة ا
ط

ش
ألن

ا
 

إنتةةةةةاج )تركةةةةةز األنشةةةةةطة االقتصةةةةةادية المعلوماتيةةةةةة  -و 
 .في نقاط محددة بجوار العاصمة( وخدمات

العاصةمة )إنتشار األنشطة الرئيسةية مةن نقطةة واحةدة  -ز 

العاصةةمة اإلداريةةةة )إلةةةى نقةةاط متعةةةددة  (كوااللمبةةور
 ( بتراجايا والمدينة اإللكترونية سيبرجايا

 .اإلدارة التكنولوجيا لعمران المدينة -ح 

 .إنشاء بيئة عمل تساعد على تحفيز االبتكار واإلبداع -ط 

 .الخدمات اإللكترونية المتطورة -ي 
 .يةاألنشطة اقتصا -ك 

 المية في دعم وتنمية الثقافةة المعلوماتيةةعمؤسسات  -أ 
 .للمجتمع المصري

مةةن )تنميةة الكةوادر المحليةةة والعمالةة الفنيةةة المدربةة  -ب 

 (.خالل برامج تدريبية متخصصة ومدعمة
تةةةوفير تطبيقةةةات تكنولوجيةةةةا المعلومةةةات والسةةةةيما  -ج 

مشةةروع حاسةةب لكةةةل )الحاسةةبات اآلليةةة للجمهةةةور 

 (.بيت

  توفير خدمات اتصاالت متطورة -د 
 أنشطة متنوعة لتنمية السوق المحلية -ه 

تنويع القاعدة االقتصادية بالتجمعات  .1
 .العمرانية الجديدة

إعطاء أولوية لألنشطة التكنولوجيةة   .2

 .والبرمجيات
إنشاء بيئة عمل تسةاعد علةى تحفيةز   .3

االبتكار واإلبداع؛ من خةالل وسةائل 

تكنولوجيةةةةة وتخطيطيةةةةة ومعماريةةةةة 

وطبيعيةةةةة، تخةةةةدم كافةةةةة المجةةةةاالت 
 .واألنشطة األساسية

ة 
س

را
لد

ج ا
ائ
نت

ج
وذ

نم
 ل
ية

يل
حل

الت
 

يعد المحور دلةيالً علةى اإلتجةاه نحةو التركيةز واإلنتشةار؛  .1

 :فنجد

العاصةةةمة ( كوااللمبةةور)بةةالقرب مةةةن  الموقةةةع تحديةةد -أ 
 (.KLIA)الحالية والمطار الدولي 

انتشاراً لألنشطة الرئيسية مةن تجمةع فةي نقطةة واحةدة  -ب 

إلةةةى نقةةاط متعةةةددة ( كواالمبةةور -العاصةةمة األولةةةى )

 االقتصادية في كواالمبور،حيث األنشطة 
نجةد ( مدينةة بتراجايةا)على مستوى العاصةمة الجديةدة  -ج 

انتشار االستعماالت الحكومية على مستوى الوحةدات 

التخطيطية على الرغم من تركز جانب كبير منها فةي 

نقطة واحدة وهي المنطقة األولى فةي مركةز المدينةة، 
 باإلضةةةافة إلةةةى تركةةةز البنيةةةة األساسةةةية المعلوماتيةةةة

المتطةورة فةةي منطقةة واحةةدة وهةي المحةةور المتطةةور 

 .للوسائط المتعددة

 :قدرات المشروع المتمثلة في .2
المسةةطح الكبيةةر والبنيةةة المعلوماتيةةة الفائقةةة التطةةور   -أ 

عنةةد اكتمةةال المشةةروع، وهةةذه الشةةركات تحتةةاج فةةي 

 . عملها للخدمات عالية المستوى

قةةوة العالقةةةات بةةين البيئةةةة العمرانيةةة المتعلقةةةة  يظهةةر -ب 
البيئةة )بتوزيع االستعماالت والمتغيةرات التكنولوجيةة 

المتمثلةةةةة فةةةةي عناصةةةةر دعةةةةم اإلبةةةةداع ( اإللكترونيةةةةة

والتطةةةةور التكنولةةةةوجي، توزيةةةةع الخةةةةدمات بطريقةةةةة 

 .مركزية لتقليل الحركة الداخلية
لقائمةة وكل هذه المقومات تعد ضرورة لألنشطة اإلقتصةادية ا

 .على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

اسةتخدام صةةورة عمرانيةةة مناسةبة لجةةذب االنتبةةاه لطبيعةةة  .3

المشةةروع المختلفةةةة، والتةةي تخةةةدم المجتمةةع المعلومةةةاتي 
 واإلقتصاد المعلوماتي المراد إنشاءه

 تعد القرية الذكية دليالً على اإلتجاه نحو التركيز،  .1

أتةاح فرصةة تةوفير عةدد كبيةر  مشروع بهةذا الحجةم، .2

 .من المباني اإلدارية وكافة الخدمات التكميلية
توزيةةةةع المبةةةةاني اإلداريةةةةة فةةةةي مجموعةةةةات حةةةةول  -أ 

سةةاحات معالجةةة لتخلةةق بيئةةة اسةةتجمامية للعةةاملين، 

 .والربط بينهم بالوسائل التكنولوجية

 :قدرات المشروع المتمثلة في .3
ل الخدمات عالية المستوى وشبكات االتصةال وحلةو -أ 

مما يمةنحهم قةوة تنافسةية متميةزة  ، اإلنترنت الحديثة

تةةةةدعم أنشةةةةةطتهم التجاريةةةةة، حيةةةةةث إن اإلمكانةةةةةات 

التكنولوجيةةة والخةةدمات الحديثةةة المتطةةورة تمكةةةنهم 
مةن إنجةةاز أعمةةالهم بأفضةةل طريقةةة ممكنةةة تضةةاهي 

أفضةةةةل المسةةةةتويات العالميةةةةة فةةةةي مجةةةةال صةةةةناعة 

 .االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

رة عمرانيةةةة مناسةةةةبة لجةةةذب االنتبةةةةاه إعتمةةةاد صةةةةو -ب 
لطبيعةةةة المشةةةروع المختلفةةةة والتةةةي تخةةةدم المجتمةةةع 

 .واإلقتصاد المعلوماتي

قدرات المشروع الناتجة من المسطح الكبيةر والبنيةة  -ج 

 .المعلوماتية الفائقة التطور عند اكتمال المشروع
تةةةوفير وحةةةدة إدارة مركزيةةةة لضةةةمان كفةةةاءة األداء  -د 

  .الوظيفي للمشروع

وكةةةل هةةةذه المقومةةةات تعةةةد ضةةةرورة لألنشةةةطة اإلقتصةةةادية 

 .القائمة على تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
يظهةةر قةةوة العالقةةات بةةين البيئةةة العمرانيةةة المتعلقةةة  .4

بتوزيةةةةع االسةةةةةتعماالت والمتغيةةةةرات التكنولوجيةةةةةة 

المتمثلةةةةة فةةةةي عناصةةةةر دعةةةةم ( البيئةةةة اإللكترونيةةةةة)

 .اإلبداع والتطور التكنولوجي
قةوة العالقةة بةين الخةدمات التكنولوجيةة وبةين يتضح  .2

 .البيئة المادية العمرانية

بةةالرغم مةةن الفةةرق فةةي الحجةةم بةةين  .1

القريةةة الذكيةةة و(  .M.S.C)المحةةور

-المحليين إال أنه يطلق إشارة لدولةة 
أن يكةةون لةةديها خطةةة تنميةةة  -مصةةر

تبةةدأ  "إقتصةادية –إجتماعيةة "شةاملة 

مةةةةن أصةةةةغر عنصةةةةةر فةةةةي الدولةةةةةة 

ببرنةةةةامج زمنةةةةي وأن تحةةةةوي هةةةةذه 
الخطة مشروع بحجم مماثةل واليقةل 

عةةةةن المحةةةةور المتطةةةةور للوسةةةةةائط 

المتعةددة فةةي ماليزيةا واإلسةةتفادة مةةن 

 .اإليجابيات والسلبيات
المحةةور يمثةةل مثةةال قةةوى لدولةةة لهةةا  .2

هوية تريد المحافظةة عليهةا واللحةاق 

د بركةةةب التقةةةةدم فةةةي مجةةةةال إقتصةةةةا

المعلوماتيةةةة، وأن تضةةةع نفسةةةها فةةةي 
 . مصاف الدول المتقدمة

أوضةةةةةةةحت الدراسةةةةةةةة أن المبةةةةةةةاني  .3

والعمةةران ذات الطةةابع التكنولةةةوجي 

العاملةةة بالمجةةال المعلومةةاتي تةةةزداد 
بشكل ملحوظ عالميا وبالتالي تحتاج 

لبيئةةة تنمويةةةة مجهةةةزه تقةةةدم خةةةدمات 

 .إلحتضانها

ويتمثةةل الهةةدف إنشةةاء أقطةةاب تقنيةةة  .4
ي تحويةل مصةر إلةى بلةد في مصر ف

منةةتج ومصةةدر للتقنيةةات وباالعتمةةاد 

 .على القدرات المحلية

أن يكةةون ( .M.S.C)هةةدف المحةةور .2
كيةان معلومةاتي متصةةل بكةل أرجةةاء 

 الدولة،

 

 

 

 المحور التطبيقى مدخل للتعامل مع العمران الذكى :المحور الثالث  -4
 

نماذج علي ( الدراسة التحليلية منالتي تم التوصل إليها )الجزء تطبيق آليات التعامل علي المستوي العمراني  تناول هذا

وأن هذه الوسائل  األساسيةوالمقصود بهذه التجربة أن هذا التجمع العمراني يؤدي وظيفته )العمرانية العالمية والمحلية 

، (المعلومات التي تخدم األنشطة التي تتم داخله" حفظ ونقل وتبادل وتشغيل"الرقمية المتاحه لها دور فعال في عملية 

 .علي األنماط العمرانية القائمة والمستجدة

 

 :عوامل قياس نجاح مفهوم التفاعل بين البيئتين العمرانية وااللكترونية في القرية الذكية 4-1

لتحقيق مفهوم  مبادئإنجاحه وتحقيقه في ستة  مبادئوتتمثل  المستجداتإن هذا المفهوم يفرض نفسه في ظل هذه 

 .التفاعل بين البيئتين بما يالئم مستجدات الثورة المعلوماتية 

 

 (2)شكل 

 التحليل المقارن للنموذجين العالمى و المحلى(  2) جدول
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 االنتاج العلمى      

 العمرانية و االلكترونية مبادئ قياس نجاح مفهوم التفاعل بين البيئتين

 
 

 :المكانيةمبدأ األفضلية  -ا 

حرص التخطيط على وضع مركز القرية في قلب المشروع جغرافيا؛ً ليكون على اتصال مباشر بكافة مواقع األنشطة 

المعلوماتية األساسية بالقرية الذكية وليكون النواة التي ينمو حولها النشاط الرئيسي للقرية، ووضع األنشطة التي توفر 

، وذلك من خالل التقاء المتسعملين بعضهم ببعض في محيط غير (وجهاً لوجه) أكبر قدر ممكن من التفاعالت المباشرة

 .، ومن خالل أداء أنشطة مختلفة(بعيداً عن العمل)رسمي 

  كيلومترات من منطقة األهرامات 10دقيقة من وسط القاهرة و 20إختيار موقع القرية الذكية نفسها على بعد

قاهرة الدولي من خالل الطريق الدائري، حيث توفرالقرية الذكية كما يسهل الوصول إليها مباشرة من مطار ال

توفر ألي شركة تعمل في قطاعات تكنولوجيا المعلومات فرصة تأجير أو شراء قطعة أرض خاصة بها على 

 .أن يكون البناء وفق المعايير المعمارية الخاصة بشركة القرية الذكية

  حيث يوفر المشروع من خالل (المراقبة والتطور المعلوماتي)إختيار مواقع وحدات المتابعة التكنولوجية ،

وحدة المتابعة التكنولوجية بالشركة المالكة ومقرها في قلب المشروع بمبنى الخدمات المركزي، فهي نظم 

لمتابعة الجديد في مجال التكنولوجيا ودراستها لتحديد العناصر، التي يمكن تطبيقها داخل القرية الذكية؛ لزيادة 

 عدالت إنتاج الشركات العاملة به، كما يوجد ثالث مراكز أخرى للمتابعة التكنولوجيةم

 :وهذا التنافس في تحديد المكان األنسب لالستعمال، مبني علي عوامل محددة منها

 .القرب من أو البعد عن المستعملين واالستعماالت المجاورة مكانيا له: سهولة الوصول 

 ون لمكان االستعمال نفسه، ومدى قدرته علي أداء وظيفتهوهذا يك: سهولة االستخدام. 

 مدى معرفة المستعملين لتواجد هذا االستعمال: مدى االنتشار. 

 هو أكبر مجال يستطيع هذا المكان أن يخدمه: مجال التغطية. 

 

 :مبدأ التكامل المكاني-ب

والمكان ( Quantity of bits)المكان المعلوماتي  ويتحقق هذا المبدأ من خالل أن يكون االستعمال موجود في كل من،

 .، ليتم التكامل فيما بينهما لتحقيق أعلي كفاءة(Area of Land)العمراني 

تتميز القرية ببنية أساسية معلوماتية متطورة، حيث تتوفر شبكة اتصاالت محلية تربط بين المنشآت المختلفة بالقرية 

خدمات األساسية والمساعدة، التي يوفرها مركز القرية تتوفر أيضاً من خالل الشبكة سواء اإلدارية أو الخدمية، فجميع ال

 .تواصل مع الجميع من الداخل والخارجل، والتي تم تصميمها لتكون نافذة للقرية، ول(Portal)المحلية 

نشطة عديدة بدءاً من فالمستعمل يستطيع من خالل هذا الكيان اإللكتروني المتطور تحصيل العديد من الخدمات وأداء أ

حجز مقعد في إحدى وسائل مواصالت القرية وحتى حجز وشراء قطعة أرض أو منشأة في القرية، فكل ما عليه 

 تقاء ما يريد من خدمات إلكترونيةتوصيل حاسبه اآللي بإحدى نقاط اإلتصال بالشبكة وان

إلمكانياته التكنولوجية الضخمة ليقدم المزيد من من المتوقع أيضاً أن يتم تطوير هذا الكيان مستقبالً؛ وذلك نظراً 

كما يتوقع مستقبالً أن يتزايد .كله لمجتمع المصريلوذلك .....( تعليم، صحة، تسوق، ترفيه، ثقافة، ) من الخدمات

مفهوم التفاعل بين البيئتين 
 العمرانية وااللكترونية

 مبدأ اإلزدهار

زيادة أو نقصان 
نشاط اإلستعمال 
نتيجة وجوده في 

.أي من الشقين  

 مبدأ التوليد

ظهور نوع 
اإلستعمال جديد 
لم يكون موجودا 
من قبل في أي 

.من الشقين  

 مبدأ الحذف

حذف نوع من 
اإلستعمال من 

الشق العمراني أو 
من الشق 
.اإللكتروني  

 مبدأ اإلختزال

تصغير حجم 
االستعمال من 

الشق العمراني أو 
.الشق اإللكتروني  

 مبدأ التكامل

في الشق 
العمراني و 
.اإللكتروني معا  

 مبدأ األفضلية

في الشق 
العمراني أو في 
.الشق األلكتروني  
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 االنتاج العلمى      

م التكامل ؛ ليت(مبدأ التكامل المكاني)الجمهور العام مع تقديم الخدمات االلكترونية عبر شبكة اإلنترنت وكلما إزداد تفعيل 

 (.Area of Land)وللمكان العمراني ( Quantity of bits)فيما بينهما لتحقيق أعلي كفاءة للمكان المعلوماتي 

 

 :مبدأ االختزال-ج

يعتبر اإلختزال إنتقال جزء من االستعمال من هيئته العمرانية الملموسة إلي الهيئة المعلوماتية، لتقل مساحته العمرانية 

المعلوماتية، أو بمعنى آخر هو تقليل المساحة؛ التي يشغلها االستعمال في البيئة العمرانية، ويكون وتزداد مساحته 

بقى الشق األخر علي هيئته إلتمام إلي معلومات من هذا االستعمال، واالنتقال بالحتمية للشق الذي يمكن أن يتحول 

 (2002توفيق،.)وظيفة ذلك االستعمال

يقه بوضوح علي فئة االستعماالت االلكترونية العمرانية لتوافر الشقين المعلوماتي والعمراني إن مبدأ االختزال يمكن تطب

 .فيها

 :مبدأ الحذف-د

 ذفه  تماماً حوويتحقق هذا المبدأ من خالل انتقال كامل لالستعمال من البيئة العمرانية إلي البيئة االلكترونية ، وإختفاءه 

 علي االستعماالت اإللكترونية  خاصة فإن الحذف يمكن تطبيقه بسهولة

، (نشاط مالي)ويظهر في هذا المثال إمكانية حدوث االنتشار لبعض األنشطة المركزة في العاصمة مثل نشاط البورصة 

حيث حرصت سوق المال المصرية على إنشاء مقر لها في القرية الذكية يستخدم لألعمال الخدمية والمساعدة وليكون 

 اتصالعلى توفر آلية  اعتمادارصة في حين تبقى اإلدارة والنشاط الرئيسي في وسط المدينة، وذلك مقراً احتياطياً للبو

 .في القرية الذكية واالحتياطيفعالة بين المركز الرئيسي في وسط المدينة والمركز الخدمي 

 :جديدة استعماالتمبدأ توليد هــ 

النماذج العمرانية ذات التجربة الرقمية، وأن هذه من المفهوم الجديد الذي نشأ مع جديدة لتتماشى  استعماالتتتولد 

و ستكون ذات طبيعة تتكيف مع التفاعل المتبادل  واإللكترونيةاالستعماالت الجديدة ستتولد علي الهيئتين العمرانية 

 :لي مستويينهذه االستعماالت الجديدة ستكون غالبيتها أنشطة خدمية موزعة ع. لهاتين البيئتين

حيث يوفر المشروع من خالل وحدة  (أنشطة الصيانة والمعلومات)أنشطة تخدم البيئة االلكترونية من البيئة العمرانية 

المتابعة التكنولوجية بالشركة المالكة ومقرها في قلب المشروع بمبنى الخدمات المركزي نظم لمتابعة الجديد في مجال 

لعناصر التي يمكن تطبيقها داخل المركز اإلداري لزيادة معدالت إنتاج الشركات العاملة التكنولوجيا ودراستها لتحديد ا

به، كما يوجد ثالث مراكز أخرى للمتابعة التكنولوجية داخل مبنى الحضانات التكنولوجية ومبنيي الشركات الصغيرة 

 .لمعلوماتيوالخدمة الشركات الناشئة ومتابعة أعمالها والبحث عن سبل الدعم التكنولوجي 

تتميز القرية ببنية أساسية معلوماتية متطورة (. أنشطة معلوماتية)أنشطة تخدم البيئة العمرانية من البيئة االلكترونية 

حيث تتوفر شبكة اتصاالت محلية تربط بين المنشآت المختلفة بالقرية سواء اإلدارية أو الخدمية، فجميع الخدمات 

والتي تم تصميمها طبقاً ( Portal)مركز القرية تتوفر أيضاً من خالل الشبكة المحلية  األساسية والمساعدة التي يوفرها

 .ألحدث اإلمكانيات التكنولوجية في عالم االتصاالت

 :التفاعل بين البيئتين العمرانية واإللكترونية 4-2

 .ما حدث بين مكونات المشروع العمرانية واإللكترونية المعلوماتية إن التفاعل بين البيئتين هو

المخطط العام للقرية يمكن التمييز ما بين منطقتين رئيسيتين والذي يخدم ويحقق مفهوم التفاعل بين البيئتين  بتحليل 

 :العمرانية واإللكترونية

من إجمالي % 12.7حوالي )فدان  20تتوسط المشروع وتشغل مساحة تقدر بـ ( : مركز القرية)المركز الخدمىمنطقة 

 .تحتوي على جميع الخدمات المتاحة في القرية (.مسطح المشروع

، وذلك من خالل (face to faceوجهاً لوجه )اعتمد تخطيط المركز على توفير أكبر قدر ممكن من التفاعالت المباشرة 

 :، ومن خالل أداء أنشطة مختلفة مثل(بعيدًا عن العمل)في محيط غير رسمي بعضهم ببعض  المستعملين التقاء

 (.تناول الطعام، التسوق)أنشطة شخصية  - (اتالندو المؤتمرات  المعارض: أنشطة ثقافية  - (رياضية)أنشطة ترفيهية 

 :يمكن تقسيم الخدمات التي يحتويها المركز إلى

 :بشكل مباشر( األنشطة المعلوماتية)الخدمات التي تدعم النشاط الرئيسي للقرية  وهي تلك أساسيهخدمات 

مركز االستقبال والحفالت  - مركز خدمة األعمال - مركز المعارض - مركز المؤتمرات واالجتماعات

 (.Think tank Café)الملتقى اإلبداعي .واالجتماعات

 :األخرى مثلوتتضمن هذه الخدمات العديد من األنشطة الخدمية 

  مركز لخدمات الطباعة والنشر  -ركز لخدمات البريد والشحن الدوليم - (تقليدية، إلكترونية)مكتبة عامة

  مركز صحفي -رجمةوالت

  وهي مجموعة الخدمات التي تلبي احتياجات المستعملين المعيشية، ومن أهمها: خدمات مساعدة: 

  (.لمتخصصةويحتوي على مجموعة من المطاعم ا)مركز للتسوق 
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 المركز الصحي -النادي الرياضي  - مجموعة من الشقق الفندقية+ فندق ال. –  

  الملتقى اإلبداعي ومركز االستقبال على طرفي محور رئيسي لدخول منطقة المركز وفي ذات الوقت يفصل

 .احدةبين مجموعتي الخدمات األساسية والمساعدة في كل نطاق منفصل تصميماً ولكن على صلة فراغية و

 :منطقة األنشطة المعلوماتية

قطعة موزعة على مسطح كبير من المناطق الخضراء  24عبارة عن مجموعة من قطع األراضي يبلغ عددها 

 (.2م4000وحتى   2م1000بدءاً من )فئات تتفاوت فيما بينها في المسطح  4والمفتوحة، وهي مقسمة إلى 

تحتوي على جميع المباني اإلدارية المتوفرة بالمشروع، والتي المركز و تمثل باقي مساحة المشروع وهي تحيط بمنطقة 

 .تمثل موقع النشاط الرئيسي للقرية

 (نحو الية للتعامل للعمران الذكى) خل المقترح للتعامل مع العمران المستقبلىدالم - 5

 نحيا فى مرحلة زمنية عالمية  غير قابلة لالرتداد ويجب أن نتخطى هذه المرحلة باالستيعاب والتجاوب و التحول 

و فيما يلى المدخل المقترح للتعامل مع العمران المستقبلى .إلى مجتمع  منتج  للتكنولوجيا والمعلومات يحقق هذا التخطى

. 

 (10)شكل 

 قمىالقات بين مقومات العمران الرعال

 
 

 

 

يعد بناء النماذج ذات األبعاد المتعددة من أهم التوجهات الحديثة لدمج التخصصات المختلفة ويعتبر من أحدث و 

عمرانية من خالل عدة أبعاد باستخدام نظم المعلومات والبرمجة الظواهر الالتوجهات هو بناء نماذج مكانية لتحليل 

جانب العديد من  التحليالت وتقدم هذه النماذج متعددة األبعاد مفتاح اتخاذ القرار على كافة  الى المختلفة 

 ( 2002مجدى ،)المجاالت

  اهمية استخدام النماذج المكانية وبناء انظمة رقمية لتخطيط العمران المستقبلى للتعامل مع الوظائف الجديدة للمدن

 :يتضح من الشكل التالى و (الية التعبير للعمران المستقبلى )

 

 (11)شكل

 فى النموذج العمرانى المقترح العالقات بين مقومات العمران الرقمى

 

تحديدددد الهددددف 

مددددددن عمليددددددة 

 .التعامل

 

البحث عن المفهوم أو 

المفاهيم األكثر مالئمة 

لتحقيق الهدف 

 .المطلوب

 

اإلستفادة من وسائل 

تحقيق و إنجاح 

المفهوم أو المفاهيم 

 .المالئمة

محاولة الحل والتعامل 

مع المشكالت القائمة 

 والمتطلبات المستجدة

 

 العمران وتقييم دراسة

 سواء معه التعامل المراد

 .المستجد أو القائم

منهج مقترح 

للتعامل مع 

العمران القائم 

 والمستجد 
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 يوضح الجدول التالى اليات التعامل المقترحة مع العمران المستقبلى 

 

 

 "معلوماتي"نموذج عمراني 

 متعدد االبعاد

 البنية التحتية

 (المادية)

 االنشطة االستخدامات

5 

عم
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ة 
ار
إد

 
ذ 
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ات
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عم
ود
ة 
ار
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ار 
قر
ذ 
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ات
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وذ
نم
 ال
ية
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و
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د 
حد
م

 

 البنية المعلوماتية

 (اإللكترونية)

 تكنولوجيا التخطيط

 و التشكيل العمرانى 

6 

ل 
ائ
س
و

ق
قي
ح
ت

 

 2 نشاط المشروع    

 1 هدف المشروع

عم
د

 

 البيئـــة

 اإللكترونيـة

 (اإلفتراضية) 

 

 إحالل

عم
د

 

 موائمة

 البيئــة

 العمرانية

 (المادية)

 مكونات

 و عناصر العمران

3 4 
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 نتائج البحث -6

االول علي مستوى مكونات :مستويات ثالث  و العمران المستقبلى مع المدن الذكيةللتعامل المدخل المقترح  يحدد -1

وعناصر المدينة، والثانى علي مستوى األنشطة و االستخدامات بالمدينة، والثالث علي مستوى التكنولوجيا المستخدمة 
 .فى تخطيط و تشكيل عمران المدينة

باستخدام نظم : ددة االبعاد و النماذج متعية باستخدام  النماذج العمرانية بناء  المدخل المقترح للتعامل مع المدن الذك -2
 التحليالت المكانية  لعناصر المدينة لبناء نماذج ابعاد التعامل كل على حدة و ربطها  بنماذج السكان و صنع القرار 

 :و يتضح من الشكل التالى  ككل  ةو ادارة عمران المدين

 

 (12)شكل 

 لعمرانيةالمدخل المقترح للتعامل مع المدن الذكية باستخدام  النماذج ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سواء  –ومعايير هذه اآللية الفرصة للمصمم للوصول إلى أفكار ال نهائية لكل مشكلة تصميمية  مبادئ تقدم -3

والثقافية والبيئية  االجتماعيةوبما يتوافق مع الظروف األخرى  العامة والخاصة معماريا وعمرانيا ،

 (.ظيفية علي كل المستوياتالتشكيل و الو) للبيئة التي يتم البناء فيها واالقتصادية

"
ع
 م
مل
عا
لت
 ل
ح
تر
مق
 ال
ج
نه
لم
ا

 
جد
ست
لم
وا
م 
ائ
لق
 ا
ن
را
عم
ال

  

في التحقيق والتنفيذ؛ وذلك طبقدا للحالدة ( مجموعة مفاهيم) ، أو مجتمعه(كل مفهوم علي حدة) عملية التعامل مع هذه اآلليات منفردة تعتبر

 موضوع الدراسة والتطبيق

 "المنهج"

أسلوب وطريقة التعامل مع آليات 

 التعامل

 

 

 والمستجد القائم العمران مع التعامل آليات

 (مفاهيم ومبادئ)

 الشراكة المعرفية
 البيئتين بين التفاعل مفهوم

 واإللكترونية العمرانية

مباديء وليام ميتشل 

 "إلعادة صياغة العمران"

تحديدددددد الهددددددف مدددددن عمليدددددة  .1

 .التعامل

البحدددددددث عددددددددن المفهددددددددوم، أو  .2

المفداهيم األكثددر مالئمددة، والتددي 

 .تساعد علي تحقيق المطلوب

 اإلسددتفادة مددن وسددائل تحقيددق، .3

وإنجداح المفهدوم المالئدم، الدذي 

يساعد علي الحل، والتعامل مدع 

 .المطلوب تحقيقه وتنفيذه

دراسددة وتقيدديم العمددران المددراد  .4

التعامدددل معددده سدددواء القدددائم أو 

 .المستجد

محاولددددة الحددددل والتعامددددل مددددع  .5

المشكالت القائمدة، والمتطلبدات 

 .المستجدة

دور التقنيددات  

مدددن الددددور الفدددردي 

 علي مستوي المبندي

الواحدددددددد إلدددددددي دور 

تكددددددددداملي لمبددددددددداني 

متنوعدددة فدددي مواقدددع 

مختلفددددددددة تربطهددددددددا 

قواعدددددد معلوماتيددددددة 

عنددددددددما "معرفيدددددددة 

تتحددددو أو تتواصددددل 

، تبدددددددادل "المبدددددداني

المعرفدددة والخبددددرات 

 .بصورة متزامنة

إن "التفاعددددل بددددين البيئتددددين

الذي يعتمد علي  -مكان اإلستعمال

تبدددددادل المعلومدددددات فدددددي البيئدددددة 

سداحة مدن المعلوماتية قد يشدغل م

مساحة معلوماتيدة أو قدد  -األرض

 .يشغلهما معا  

عمليدددددة تحقيدددددق اإلسدددددتعمال 

سدددددواء فدددددي البيئدددددة العمرانيددددددة 

واإللكترونيددددددددددددددة وتوزيعهددددددددددددددا 

والمفاضددلة ، والتددي تخدددم تددوفير 

مسدداحات التفددداعالت اإلجتماعيدددة 

مددن خددالل عمليددات التفريدد  الددذي 

التفاعدددل " أوجدددها هددذا المفهددوم

ل أكبدر وخلق تفاعد" بين البيئتين

 .بين المستخدمين

سدددوف يتغلدددب هدددذا المفهدددوم 

علدددددي األثدددددار السدددددلبية للثدددددورة 

 .المعلوماتية

الالماديدددددددددة : المبددددددددددأ األول

اسددددددتخدام البدددددددائل الغيددددددر )

 (.مادية

الالحركيدددددة : المبدددددأ الثددددداني

اسددتخدام بدددائل تددـُغني عددن )

 (.االنتقال

توفيددق البيئددة : المبدددأ الثالددث

العمرانيدددددددة مدددددددع المحددددددديط 

إمكاندددات التعمددديم  إسدددتخدام)

 (.لعمليات المواءمة

اإلدارة الذكيدة : المبدأ الرابع

اسددددتخدام بددددددائل )للعمددددران 

 (.التشغيل الذكي

التحدددددول : المبددددددأ الخدددددامس

 .اإللكتروني 

 نماذج االتصاالت و شبكة الحركة

Mobility Models 

 نماذج استعماالت االراضى

Landuse Models 

 نماذج مراكز الخدمات

Urban markets Models 

 نماذج البنية االساسية

Utilities Models 

نماذج 

المشاركة فى 

 صنع القرار

Integrated database 

systems 

 معلوماتية موحدة شاملةبنية 

نماذج السكان و الخصائص 

 االجتماعية
ادارة 

 عمران

المدينة 
 المستقبلية
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حالة معبرة عن الواقع التنموي المصري ومحاولة جادة ورائدة في مجال ( حالة الدراسة) القرية الذكية تعتبر  -4

التحول التكنولوجي لكونها بيئة عمل متميزة قادرة علي جذب االستثمارات العالمية ومن ثم دعم التنمية 

بير باإلضافة لقدرات المشروع الناتجة من المسطح الك القوميوالمعرفية اإلقليمية وزيادة الدخل  ةالمعلوماتي

 .والبنية المعلوماتية الفائقة التطور عند اكتمال المشروع

 ومستوى حداثتها،  درجةإن النماذج العمرانية الرقمية  تختلف اتضح من المحورين التحليلى و التطبيقى  -2

والذى تم عرضه ومناقشته فى هذا  منهوالهدف  النشاطوتطورها من مشروع ألخر على حسب 

وأيضا العالقة بين مقومات المشروع فى ظل آليات  المشروعمقومات لبيان العالقة بين  الفصل

من هذه  االستفادة، التى كان هدفها هو (المفاهيم والمبادئ)التعامل مع العمران القائم والمستجد 

وتحديث النماذج العمرانية  تطويروالنتائج المستخلصة فى  المستخلصةالتجارب فى تطبيق اآلليات 

فى أداء وظائفها حتى لو تغيرت بشكل متطور يساير  االستمرارة لكى تستطيع القائمة، والمستجد

 .ومتغيرات العصر المعلوماتي مستنجدات
 العمرانوإدارة  المعلوماتيةمساعدة على كيفية التحول إلى ( William Mitchell)ميتشل تعتبر مبادئ وليام  -6

وظائفها إلى وظائف  لو تغبرتوتعمل  قائمهفي دورة الحياة لكى تظل  استمرارهاوالبيئة المبنية بما يخدم 

 انطباعا، والتى أيضا تعطى (المعنوية)جديدة، فهى مبادئ يمكن تطبيقها على الجوانب المادية، والغير مادية 

 واإللكترونية ألعمرانيةعن العمل محل التطبيق فى إمكانية التعامل معه، وتطويره بما يخدم البيئتين 

 .    االفتراضية

تجعلةه عالميةة ( و مبةادئ مفةاهيمآليةات تعامةل سةتخدم ي ع استثماري تكنولةوجي فةي بلةد نةاميالقرية الذكية مشرو -7

 .قادرة علي مسايرة مستجدات هذا العصر

، وظهور فراغات إلكترونية (الالمركزية)انتهاء فكرة حتمية التجاور المكاني للخدمات المختلفة مع المسكن  -2

 .ة تمارس فيها األنشطة عن بعد ويلتقي فيها البشر افتراضياافتراضي

، وإن هذا االنكماش (تقل المساحة المبنية علي مستوي التجمع العمراني الواحد)البيئة العمرانية  سوف تنكمش -2

الحفاظ على التفاعل والتواصل عوامل تخدم  تدريجية بحيثلن يكون فجاءة، وال عشوائيا ولكن بطريقة 

 .والبعد عن العزلة  اإلجتماعى

الفراغات العمرانية الخارجية سوف يكون لها دور فعال في التواصل والتفاعل اإلجتماعي وحل أغلب  -10

وخصوصا بعد أن عزلت الثورة المعلوماتية الناس في  المشكالت الناتجة من إنعكاسات الثورة المعلوماتية،

 .مبانيهم التي يقطنوها بما أتاحت لهم من إمكانات جديدة بإنعكاساتها اإليجابية والسلبية

 

 

 البحث توصيــات -7

 
 والبنةاءوإضةافتها لقةوانين التشةييد  تصةميميةوأسس  مبادئتحويل المدخل المقترح للتعامل مع المدن الذكية  الى  -1

 عمرانيةةة ، أو مفةةردات  ومعةةايير وليسةةت عناصةةر  مبةةادئوأن يةةتم التعامةةل مةةع هةةذه اآلليةةات علةةى أسةةاس أنهةةا 

 الكيفية التي يمكن بها تحقيق هذه العملية و تطبيق 

ضرورة بناء آلية التعامل المقترحة علي مدي وضوح الرؤية المستقبلية مةن خةالل تةوفير المصةداقية للمعلومةات  -2

وأن هنةاك متغيةرات هامةة تةؤثر علةى مةدى وضةوح الرؤيةة فةي  عليهةا االعتمادقبلية وإمكانية والتصورات المست

  المستقبل

نحو المدخل المتكامةل لمراعةاة كيفيةة العمةل علةى معايشةة إنجةازات الثةورة الرقميةة كمرحلةة مةن مراحةل  التوجه -3

ا تعانيةه مةن تواضةع قةدراتها وهةو مةا تحتاجةه مصةر مةع مة للمجتمعةاتالتطور التكنولوجي واإلنتاجي والمعيشي 

 يلةةزماإلداريةةة والتنمويةةة والمشةةكالت العمرانيةةة داخةةل المنةةاطق الحضةةرية ، وكةةون مصةةر مةةن الةةدول الناميةةة 

 .بالعمل ضمن منظومة التنمية المستدامةالرقمى  المخططين ومتخذي القرار تحقيق معايشة العمران 

 تجمع عمراني اثناء فترة  التشغيل لضمان الحفاظ علي الهدف األساسي من المشروع  أليضرورة التقييم   -4

 .في دور التفعيل والتحديث

، مما يتطلب وجود المستقبلية في عملية التخطيط كمتغير اساسى  أهمية التأكيد علي وجود الفراغ اإللكتروني -2

العمرانية والفراغ اإللكتروني عالقة مشروطة وتصبح العالقة بين البيئة  المستقبليأسلوب لتخطيط العمران 

 Spatial Planning and)وهذا يتطلب االتجاه بالدراسات العمرانية لمعرفة هذا التفاعل  التفاعلومتكررة 

Development Studies) الذي يتم من خالله دراسة عمران الفراغ االلكتروني ،(Urban Cyberspace 

Studies.) 
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 استمرار؛ لضمان العمرانية ديها المباني والفراغات غير المستمر للوظائف التي تؤضرورة التعامل مع الت -6

 .حياة المبني والفراغ العمراني ودوره في المجتمع والبيئة، وهو ما يحققه التأهيل وإعادة االستخدام والتوظيف
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