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  ) ترتيب المؤشرات تبعا الهميتها فى مقياس اللنضج ٧شكل (

  المصدر : الباحثين 

  التوصيات - ٧
تأتى أهمية قياس نضج المدن المعالجة الرياضية المستمرة للمؤشرات االكثر تأثير على تنمية واستدامة المدينة، لذا يخلص  

  لتالية.البحث للتوصيات ا
ضرورة العمل على دمج سمات النضج العمرانى على المستويات المختلفة للمخططات للتأكد من سالمة وجدوى  - ١

 القرارات التخطيطية.
الب االحيان تتعارض القرارات التخطيطية لالبعاد التنموية للمدنية، لذا يجب االعتماد على االهمية النسبية فى غ  - ٢

 لالبعاد والمؤشرات. 
الع - ٣ المخططات ضرورة  النضج فى  المدينة لضمان تحقيق سمات  التأكد من ضبط مؤشر نضج  مل المستمر على 

  العمرانية.

  المصادر - ٨
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projects in Egypt in Light of the Positives of Global Experiences. Journal of Modern 
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4. Bagan, H., & Yamagata, Y. (2012). Landsat analysis of urban growth: How Tokyo 

became the world's largest megacity during the last 40 years. Center for Global 
Environmental Research -National Institute for Environmental Studies- Japan. 

5. Boontharm, D. (2019). Urban Design for Super Mature Society. Journal of public 
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  للمدن ) االهمية النسبية لمؤشرات تقييم النضج العمرانى ٦شكل (

  المصدر الباحثين 
ية كان  من الشكل السابق يمكن مالحظة أهم المؤشرات التى تسهم فى سرعة النضج العمرانى للمدينة، ففى االبعاد االجتماع

المدنية،   مظاهر  أهم  وهى  وااليدولوجية  والثقافية  القكرية  الخلفيات  بجميع  واالهتمام  المدينة  مجتمع  بتشكيل  االعتداد  مهما 
قرا النضج  واخذ  مؤشرات  باقى  إلى  الرجوع  بعد  إلى  تخطيه  وتجنب  للمدينة  االمثل  السكان  عدد  بشأن  واضحة  رات 

أما فى أبعاد ذكاء المدينة كان مهما التأكد من التواثل بين الحواسيب المنزلية فهى أحد   واالمكانيات التنموية واالجتماعية بها،
  ء التى تصهم فى نضج المدن. العوامل الفاعلة فى التنمية وأهم تطبيقات الذكا

ك القديمة،  المجتمعات  استمرار حيوية  أو  الناشئة  المجتمعات  للتنمية  المهمة  االدوات  العقارية من  السوق  أن حجم تنوع  ما 
الطرق وكمية  المدينة، بينما شكل شبكة  البيئية لنضج  فى االبعاد  المهمة  المؤشرات  الطبيعية وحجم استهالكها من  الموارد 

ت مؤشر على جودة الشبكة وحيوية المدينة وأنها مؤهلة للوصول الى النضج العمرانى، بينما قوة االتصال الخارجى  التقاطعا
  ة للنضج واالستمرارية إلى جانب مؤشر استخدام النقل العام والذى يعد مؤشرا مهما لنضج المدن. من االدوات الهامة للمدين

  النتائج - ٦
داخل . ١ نظام  العمرانى  النضج  فى  مدخالت  يتحكم  بين  االتزان  الحداق  المدن  فى  داخليا  بعمل  للمدينة  ديناميكى  ى 

تسير بشكل متوافق مع نظام المدينة الداخلى كلما ومخرجات التنمية بالمدينة، وكلما كانت السياسات العامة للتنمية  
ستدامة المدينة استطاعت المدينة الوصول الى مرحلة النضج دون هدر فى التنمية وهى أسرع وقت وكلما كانت ال

  فرص أكبر.
ومخرجات   . ٢ بين مدخالت  الحرجة.  للنقطة  والوصول  العالقة  تمكنت من ضبط   كلما  النضج  إدراك  للمدبنة  يمكن 

  .  المدينة
نتائج   . ٣ أهم  وهذه  المؤشرات،  هذه  أكانت  سواءا  المدينة  فى  التنمية  عملية  تحكم  التى  المؤشرات  أهم  البحث  يحدد 

  الدراسة: 
  ية تعد أهم أبعاد النضج العمرانى للمدينة االبعاد االجتماع . ٤
الطرق   . ٥ شبكة  وترابط  وقوة  المدينة  مجتمع  تنوع  وهى  المدينة  نضج  مؤشرات  أهم  التالى  الشكل  (كثافة يوضح 

التالى   الشكل  المدينة،  العام وحجم  النقل  استخدام  الى معدل  باالضافة  للمدينة  الخارجى  التقاطعات) وفة االتصال 
 ت العامة للنضج. يوضح ترتيب المؤشرا
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  ) يوضح االرتباط بين متغيرات وسمات النضج العمرانى ٥شكل (

  المصدر: الباحثين
  

يوضح الشكل السايق العالقات بين سمات النضج العمرانى لكن ينتقل البحث بعد ذلك لدراسة االوزان النسبية لكل مؤشر،  
ة العالقات، لكن قبل الوصول لهذه المرحلة النهائية فى البحث يمكن دراسة درجة تأثير كل من  عن طريق دراسة مصفوف

والجدول التالى هو استنتاج من الشكل السابق للعالقة بين االبعاد االساسية فى   االبعاد الداخلية للمدينة فى نضجها العمرانى،
  المدينة والنضج العمرانى. 

  النسبة   المتوسط   قوة البعد  البعدتكرار  البعد 
 %25.00 10.2 51 16 االجتماع 
 %9.31 6.3 19 6 الذكاء 

 %4.90 5 10 4 االقتصاد 
 %6.86 7 14 4 االسكان 
 %14.22 4.8 29 9 الطبيعية البيئة والموارد 

 %17.65 9.0 36 12 المورفولوحيا 
 %22.06 9.0 45 9  البنية التحتية 

   %100 - 204 - المجموع 
  قة بين االبعاد االساسية فى المدينة والنضج العمرانى ) العال١٢جدول (

  المصدر: الباحثين
(االجتما المدينة  فى  االبعاد  لكافة  التكرارية  االرقام  التحتية    –االقتصاد    –ع  وبتتبع  فعلى مستوى - االسكان    –البنية   ،(....

ذات أهمية أولى حيث أنها قوية االتصال بالنظام  قراءات المدى التكرارى لالبعاد كانت االبعاد االجتماعية والمورفولوجية  
فالمكونات الفيزيائية ألى مكون هى  الدينامو الذى يحرك هي العالقات  العمرانى الديناميكى للمدينة،  كل المدينة بينما جودة 

  االجتماعية هى محرك سكان المدينة ويتوقف عليهما جودة المدينة. 
الحساب  المتوسط  قراءات  متسوى  على  والبنية  أما  والمورفولوجية  االجتماعية  لالبعاد  االعلى  النسبية  االهمية  كانت  ى 

المثالية و المفاهيم االجتماعية مثل  للمخططات االساسية، ما يؤكد أهمية  أهدافا اساسية  الفضيلة فى المدن وأهمية أن تكون 
ع  أهمية  االقل  وكانت  متأخرة  أهمية  درجة  فى  االقتصادية  االبعاد  أما  لعملية  الحالية،  قيادية  ليست  فهى  النضج  مقياس  لى 

منه أكبر  مدن  من  أطول  زمنا  واالقتصادية  الطبيعية  الموارد  قليلة  مدن  تصمد  أن  فيمكن  المدينة،  االمكانيات  نضج  فى  ا 
والشواهد على ذلك كثيرة فقد تشتت موارد مدن وبلدات كثيرة تحت ظروف متدنية من الثقافة والتماسك االجتماعى والوعى 

  تنظيم والتخطيط. وال
  االوزان النسبية لمؤشرات النضج العمرانى   ٣- ٢- ٥

ها النسبية فى النضج العمرانى، وبنفس الطريقة تم إيجاد وبعد إيجاد االهمية النسبية لالبعاد التنموية فى المدينة وترتيب أهميت 
) والشكل  للمدن،  العمرانى  النضج  تقييم  لمؤشرات  النسبية  االهمي٦االهمية  يوضح  النضج  )  تقييم  لمؤشرات  النسبية  ة 

  العمرانى للمدن. 
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أطوال شبكة  
  الطرق 

  ١  أطوال شبكة النقل  
عدد   /*مجموع اطوال شبكة الطرق١٠٠٠٠٠٠طول شبكة الطرق= 

  السكان 
تنوع وسائل  

دل استخدام النقل  مع  النقل 
  العام 

تم دمج 
٢ 

  مؤشر

عدد   /*عدد الرحالت بدون السيارة١٠٠مؤشر تنوع الرحالت =
شبكة    الرحالت االجمالى 

  المواصالت 
قوة االتصال  

  الخارجى 
قوة االتصال  

  الخارجى 
١  

عدد الرحالت  /*عدد الرحالت الخارجية ١٠٠=  قوة االتصال الخارجى
  الكلية  

المورفولوجيا  
يائية (فيز

  المدينة 

وضعيات  
كثافة التقاطعات فى   الشوارع 

  شبكة المشاة 

تم دمج 
٢ 

  مؤشر
  ١٠٠/)١٠٠- _ (كثافة تقاطع الشارع١* ١٠٠=  اتصالية الشوارع

  ترابط الشوارع 

  تشكيل الساحات 
امكانية الوصول  
  للساحات العامة 

١  
* عدد السكان على بعد اقل من  ١٠٠مؤشر الوصولية للساحات= 

  جمالى عدد السكان ا /م٣٠٠
  اجمالى مساحة المدينة /*المساحة المبنية١٠٠=  كثافة البناء  ١  الكثافة البنائية   كثافة البناء 

تداخل وظائف 
  المبنى 

  1.61 /مؤشر االستخدام المختلط لالراضى = عدد استعماالت   ١  تداخل وظائف المبنى 

  االجتماع 

  المساحة  /ة = عدد السكانيكان سال الكثافة  ١  الكثافة السكانية   الكثافة السكانية 
  an  (#)+…….+Ena2+E2 a1N=AE1  ١  حجم السكان   حجم السكان 

تشكيل مجتمع  
  المدينة 

    ١  تنوع مجتمع المدينة 

  االمن  االمن
مكرر  

٢  
  عدد السكان  /* عدد الجرائم السنوى١٠٠مؤشر االمن= 

    ١  الصحة   الصحة 

  االقتصاد 

  ١  ى حجم الناتج المحل  الناتج المحلى 
قيمة العام   /*( قيمة العام الحالى _ قيمة العام السابق)١٠٠معدل = 

  السابق 
  وظائف المدينة 

التغير فى وظائف  
  المدينة 

تم دمج 
٢ 
  رمؤش

  لزمنا  /التغير فى الوظائف=  مؤشر تغير الوظائف
  تداخل الوظائف 

البيئة 
والموارد  
  الطبيعية 

البيئة والتلوث  
  البيئى 

  مؤشر جودة الهواء = معدل تواجد الجزيئات فى الهواء الجوى    ١  ئى حجم التلوث البي

  المخلفات الصلبة 
حجم المخلفات 

  الصلبة 
١  

الحجم االجمالى للنفايات  /المتجمعة (حجم النفايات- ١* ١٠٠الحجم= 
  المتولدة)

  ١  معالجة المياة العادمة   ادارة المياة 
مياة الصرف  /* مياة الصرف المعالجة ١٠٠مؤشر اعادة التدوير= 

  المنتجة 

الطاقة والموارد  
  الطبيعية 

حجم استهالك  
  الموارد

١  
لى  حجم المود الك/حجم المعاد تدويره- = حجم المفقودمعدل االستهالك

%  
    ١  حجم الموارد الطبيعية 

االهتمام بالموارد  
  الطبيعية 

    ١  حجم االنظمة المحمية 

  معدل تكرارها باالضافة الى المعادلة الرياضية لكل مؤشر) يوضح المؤشرات التى اعتمدها البحث و١١جدول (
 )٢٠٠٤(الموئل،  المصدر:الباحث + 

 (#)    -  )Getz ،١٩٧٣ (  

 
  مؤشرات النضج العمرانى سمات والعالقة بين  ٢- ٢- ٥

مدة بالبحث،  يعرض الجزء التالى العالقة بين السمات االساسية الثسعة التى اعتمدها البحث وبين المؤشرات االساسية المعن 
العالقة   يوضح  التالى  والشكل  المؤشر،  قوة  الى  والمؤشر  للنضج  العمرانية  السمة  بين  االرتباط  تكرار  مدى  يشير  حيث 

  بين السمات االساسية للنضج ومؤشرات النضج الرئيسية. التبادبية 
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  الدور االقليمى 
  تعزيز الشراكات االقليمية 

٨  ٢٪  
  التنافسية 

  المرونة 
  االبداع 

٨  ٢٪  
  االبداع 

  ٪٤  ١  واج االقتصادى الر  االنتاجية االقتصادية 
  ) االهمية النسبية للسمات الرئيسية النضج العمرانى ١٠حدول(

  المصدر: الباحثين

ية لكل سمة، كما فى الشكل  القة المتادلية بين السمات الرئيسية للنضج والنسبة المئوويمكن تلخيص الجدول السابق فى الع
أن   فى  تلخيصه  يمكن  الذر  والحفاظ  االستد  - (االتصالية  التالى،  االكثر   - امة  السمات  هى  االجتماعى)  والتفاعل  التماسك 

إهتماما   السابقة  الدراسات  اولت  بينما  الدراسات،  خالل  من  وتركيزا  االقتصادية  تكررا  (االنتاجية  للسمات  الدور   - أقل 
حيث يكون تأثير المتبادل االقليمى للمدينة) ما يشير إلى أن النضج هو نظام ذاتى داخلى للمدينة وبصمة خاصة بالمدينة، ب

وائد بين شبكة المدن ضعيفا، كما يشير ضعف ترجيح سمة االنتاجية االقتصادية إلى أن المدن الناضجة هى مدن متزنة الع
والتكنولوجية الصناعية  المدن  مع  تماما  والخدمية  السكنية  المدن  نضج  فرص  تتساوى  بحيث  التالى والمدخالت،  الشكل   ،

  .ت النضج العمرانىيوضح درجة ترجيح سما
  

  
  ) درجة ترجيح سمات النضج العمرانى٤شكل (

  المصدر: الباحثين
  تقييم مؤشرات النضج العمرانى٢- ٥

من الشق التحليلى للدراسة تكون استخالص اهم مؤشرات النضج بناءا على رؤية الدراسات العالمية، تقييم  فى الجزء الثانى  
  قة التبادلية بين المؤشرات المستخلصة وسمات النضج العمرانى االساسية. هذه المؤشرات بناءا على ايجاد العال

  مؤشرات النضج العمرانى المعتمدة بالدراسة ١- ٢- ٥
مكرر) ليكون اجمالى  ١مؤشر +  ٢٩النضج العمرانى الواردة فى الدراسات السابقة للمدن حول العالم فى (تتكون مؤشرات 

م  ٣٠المؤشرات   البحث  تمكن  وقد  المصرى،  مؤشر،  العمران  دراسة  عند  مالئمة  االكثر  المؤشرات  ببعض  االستعانة  ن 
  باالضافة الى المعادلة الرياضية لكل مؤشر.الجدول التالى يوضح المؤشرات التى اعتمدها البحث ومعدل تكرارها 

  
المؤشرات  

  العالمية 
مؤشر الدراسة  

  المعتمد 
  المعادلة   التكرار 

  االسكان 

جودة السوق  
  العقارى

  عدد االسر  /فى الغرفة ٤* عدد االسر التى بها اقل من١٠٠المؤشر =   ١  وع السوق العقارى تن

مؤشرات 
  وبرامج االسكان

  عدد االسر  /* عدد االسر ذات المنزل الجيد١٠٠المؤشر =   ١  جودة السوق العقارية 

  الذكاء 

الذكاء والحوكمة 
  الذكية 

  اجمالى المعامالت  /ليومية الذكية*عدد المعامالت ا١٠٠المؤشر =  ١  المعامالت عن بعد

نضج البيانات  
  الحكومية 

نضج البيانات  
  الحكومية 

١    

تكنولوجيا  
  المعلومات 

الوصول الى 
  لى الحاسوب المنز

  عدد السكان  /* عدد مستخدمى االنترنت١٠٠الوصول الى النترنت=   ١

  البنية التحتية 
  البنية التحتية 

المخدوم بالبنية 
  التحتية 

١  
عدد  /*عدد االسر التى لها وصول مستدام للشبكة١٠٠بكة=جودة االش

  االسر 
  دد السكان ع /* عدد وفيات الطرق ١٠٠مؤشر االمان للطرق=   ١  وفيات السير   سالمة الطرق 
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على  يبحث بعد االستدامة فى القضايا البيئية للمدينة كاستهالك الطاقة غير المتجددة ونسب الحصول  :  الحفاظ واالستدامة  - ٣
  الطاقة المتجددة حيث ان استدامة مصادر الطاقة من سمات النضج العمرانى، كما يهتم أيضا بقضايا التلوث البيئى. 

لتعدد والتسامح من المفاهيم المتداولة بصورة كبيرة في وقتنا الحاضر، على المستوى السياسي ا:  ثقافىالتعدد والتسامح ال  - ٤
التي تعزز من واالجتماعي والثقافي، وهذا يعكس اه والتسامح  التعايش  المفاهيم في بناء المجتمعات وارساء ثقافة  مية هذه 

المجتمعات ذات الطبيعة المتعددة والمختلفة دي المجتمعات على استقرار  الخ، التي تكاد تكون سمة كافة  نيا وسياسيا وثقافيا 
بناء المجتمعات وزيادة    التعدد والتسامح  يعززوته،  الصعيد الدولي، اذ ال يخلو مجتمع من التعدد على اي مستوى من مستويا 

  .اواصر اللحمة الوطنية والتطور
ل من أجل االستعداد للكوارث واالستجابة لها، سواء كانت طبيعية أو  المدينة المرنة هي التي تقيّم وتخطط وتعم:  المرونة  - ٥

الظهور، بطيئة  أو  مفاجئة  أو  اإلنسان،  في    من صنع  المرنة  المدن  وتأمين  تُعد  وتعزيزها،  الناس  حياة  لحماية  أفضل  حالة 
التغيير اإليجابي، القابلة لالستثمار وإحداث  البيئة  التنمية، وتعزيز  ة سبعة نطاقات أهمها االنعكاسية  ويوجد للمرون  مكاسب 

  للتعلم من الماضى وسعة الحيلة اليجاد طرق بديلة للتعامل مع االزمات. 
طر التنظيمية واالدارية داخل المدينة مثل طرق البدأ بالمشروعات الخاصة والوقت المستهلك وتهتم باال: التنظيم واالدارة - ٦

دراسة التشريعات وجودة المعلومات وطرق الوصول اليها، وذلك للتحقق من ما يتطلب دراسة اللوائح التنظيمية، كما تهتم ب
  . )٢٠٠٤(الموئل،  شفافية االدارة ووعى المواطن

االرتباط الوثيق بين أفراد الجماعة في أهدافهم القريبة وغاياتهم   هو  التماسك االجتماعي:  عل االجتماعىالتماسك والتفا  - ٧
لدى جميع األفراد بالميل للبقاء واالستمرار في مسيرة واحدة مع تعظيم الشعور    شترك فهو وسيلة ليشيع إحساس م  ،البعيدة

  باالنتماء للجماعة.
والتفاعل االجتماعى منها خصائص الفرد وحجم الجماعة ووضوح االهداف المشتركة   وتوجد متغيرات تؤثر على التماسك

  الخارجية.لهذه الجماعة باالضافة الى نوعية ودرجة الضغوط والتهديدات 
مدى كفاءة المنشأة في استغالل الموارد االقتصادية؛ ألنه يُمثل  مؤشر االنتاجية االقتصادية  عكس  ي:  االنتاجية االقتصادية  - ٨
اإلنتاجيةا العملية  في  المستخدمة  الموارد  كمية  وبين  اإلنتاج  بين  لمختلف    ،لعالقة  بالنسبة  اإلنتاجية  أهمية  تأتي  هنا  ومن 

ية السائدة في العالم؛ ألن زيادة اإلنتاجية نؤدي إلى زيادة الدخل القومي وتعمل على تحقيق المكاسب للمنتج األنظمة االجتماع
  . )٢٠٠٤(الموئل،   بشكل عام والمستهلك واالقتصاد الوطني

االقليمى- ٩ للمد:  الدور  والوظيفى  واالقتصادية  االجتماعية  االبعاد  بدراسة  للمدينة  االقليمى  الدور  مؤشر  ومدى  يهتم  ينة 
اسهامها فى المستويات العليا، باالضافة إلى قياس مستوى التجانس والتجمع والتنظيم بين المدينة والمدن االخرى فى نطاق  

  ا. تأثيره
  االهمية النسبية لسمات النضج العمرانى ٢- ١- ٥

االساليب   أحد  على  العمرانى  للنضج  االساسية  للسمات  النسبية  االوزان  ايجاد  طريقة  البيانات  استندت  لتجميع  االحصائية 
عبارة عن  سواءا الوصفية أو الكمية وهو االحصاء التكرارى، فكان االهمية النسبية للسمات الرئيسية للنضج العمرانى هى  

للسمات   النسبية  االهمية  يوضح  التالى  والجدول  السابقة،  االربعة  التجارب  فى  الموجودة  الفرعية  السمات  تكرار  مدى 
  العمرانى تبعا لعدد مرات التكرار.االساسية للنضج 

  نسبة السمة الرئيسية   تكرار السمة الفرعية   السمات الفرعية   السمات الرئيسية 

  االتصالية 

  المادى دعم االتصال 

١٦  ٤ ٪  
  جودة الترابط الحضرى 

  سهولة الوصول 
  الحيوية 

  الحفاظ واالستدامة 

  الحفاظ على الموارد المحلية 

١٦  ٤ ٪  
  االستدامة 

  استدامة الموارد 
  االستدامة 

التماسك والتفاعل  
  االجتماعى 

  السالمة العامة والشخصية 

١٦  ٤ ٪  
  مراعاة المجتمع المحلى 

  سجام االجتماعىاالن
  المشاركة المجتمعية 

  التكل (التخصص الوظيفى)
  تعزيز موقع الشركات 

  التخصص   ٪ ١٢  ٣
  تطوير الموارد البشربة 

  تنظيم واالدارة ال
  الشفافية 

  التنظيم والتحكم   ٪ ١٢  ٣
  الشفافية 

  التعدد والتسامح الثقافى 
  شخصية المدينة 

٨  ٢٪  
  لعمرانى الثراء المعمارى وا
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  ٪٣٧٫٥  ٣  تداخل الوظائف 
  ٪ ٢٥  ٢  كثافة البناء 

  ) ترتيب االهمية النسبية لمؤشرات التجربة الهولندية لدراسة النضج العمرانى٩جدول (
  بقة بتصرف المصدر: الدراسة السا

  )٢٠٢١، government(  رانىالتجربة االماراتية فى دراسة النضج العم ٤- ٤
وذلك عبر   ٢٠٢٠منذ عام    دبى  بادية الحديثة، وقد بدأ التخطيط لنضجتعد دبى من المدن الرائدة فى استلهام  التجارب  الر

  اقرار بعض السمات والمؤشرات وهى
  لمدن االماراتية أوال: السمات العمرانية لدراسة النضج 

  االستدامة - أ
 التنافسية االقليمية والعالمية - ب
  الشفافية  - ت

  ثانيا: مؤشرات النضج العمرانى لمدن االماراتية
 الحكومية مؤشر نضج البيانات - أ

  يعد مقياس لجودة البيانات االحصائية بهدف تعزيز جودة البيانات على متوى كافة قطاعات المدينة. 
 جودة السوق العقارى - ب

المخطط لمدينة دبى باالضافة الى اكتمال اشغال كافة الوحدات السكنية على تنوعها االجتماعى دليال على نضج    يعد اكتمال
  واالقتصادية واالجتماعية. المدينة وحيويتها العمرانية

 سالمة الطرق - ت
المل الجرائم والحوادث والتزاحم واالنبعاثات  الطرق من مؤشرات نضج مدينة دبى وتشمل تقارير  للبيئة، حيث  سالمة  وثة 

  تراعى مدينة دبى معدالت مثالية فى كافة القضايا السابقة. 
  راتيةثالثا : العالقة بين سمات النضج ومؤشراته فى التجربة االما

لذا   تقارير صحفية،  بل هى عبارة عن  لبست دراسة متكاملة  أنها  كما  التفكك  تعانى  لذا فهى  التجربة االماراتية حديثة  تعد 
  الى عالقات تبادلية قوية للتقييم، لذا فان مؤشراتها سوف تدمج مع المؤشرات االجمالية للبحث. فيصعب الوصول

  الجزء التحليلى - ٥
التحليلى الجزء  تقسيم  السمات    تم  تبويب  طريق  عن  العمرانى  النضج  سمات  ترجيح  درجة  االول  جزئين،  على  للدراسة 

ات أساسية للنضج، ودراسة مدى تكرار سمات النضج الفرعية فى  ) الواردة فى الدراسات السابقة فى تسعة سم٢٦الفرعية (
النسبية لكل سم للوصول إلى االهمية  الدراسات االربعة السابقة،  الثانى على  كل دراسة من  بينما اختص الجزء  ة رئيسية، 

  دراسة درجة ارتباط كل مؤشر من المؤشرات المستخلصة من كل تجربة بسمات الرئيسية النضج العمرانى. 
  تقييم سمات النضج العمرانى١- ٥

  تختلف سمات النضج من تجربة الى أخرى تبعا لبعض العوامل:
 وظيفة المدينة  
 قوة الدراسة وشموليتها  
 الدراسة  الهدف من 
 االوضاع العمرانية للمدينة  

  سمات النضج العمرانى  ١- ١- ٥
 ارب بسمات دون غيرها، ويمكن حصركما  نالحظ تداخل السمات العامة للنضج فى بعض التجارب واختصاص بعض التج

فى   السابقة  التجارب  من  للنضج  العامة  منها    ٢٦السمات  تكرر  س  ٥سمة  فى  السمات  هذه  تبوب  يمكن  لكن  مات سمات، 
  رئيسية للنضج،  وفى هذا الجزء سيتم دمج هذه السمات ووضع االوزان النسبية لكل سمة. 

الوظيفى)  - ١ (التخصص  رئي:  التكتل  فكرة  هو  تفضل  التكتل  حيث  االقتصادية،  والتنمية  االقتصادية  الجغرافيا  فى  سية 
من العناصر الحاسمة فى عملية التكتل  الشركات ان تتموضع بالقرب من الشركات االخرى او على خطوط المنتج نفسه، و

واالستفادة توليد  اجل  من  المعينة  االقتصادية  االنشطة  بعض  فى  تتخصص  المدينة  ان  يعنى  ما  التخصص  من    عنصر 
  العائدات المتزايدة على نطاق واسع.

التش وادخال  العمل  اسواق  فى  التخصص  وزيادة  والمعلومات  المعامالت  تكاليف  بتخفيض  التخصص  جيع ويرتبط 
  ) ١٩٩٩(فيلدمان و اودريتش،  واالبتكاروتحسين القدرة التنافسية والنمو االقتصادى والدخل 

ال:  االتصالية  - ٢ بين مناطق  الرحلة  والمدن يعد زمن  المدينة  بين  الرحالت  ان معدل  االتصالية، كما  قوة  دليال على  مدينة 
دا االتصالية  قوة  على  دليال  والعالمية  المحلية  سواءا  االنترنت،  االخرى  شبكات  ايضا  االتصالية  وسائل  ومن  المدينة،  خل 

  يح يتسم بالكفاءة.وتسعى المدن الى استخدام وسائل نقل متعددة واكقر تكنولوية وامانا لضمان نظام مر
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لل  النضج  دراسة  تجربة  راعت  كما  البحث،  هذا  فى  المكونات المعتمدة  فى  جوهرية  اختالفات  وجود  الهولندية  مدن 
  رجة تحقق السمات. المورفولوجية والتى تعد مؤشرات التجربة، مع توافر بيانات دقيقة يمكن عن طريقها قياس د

  أوال: السمات العمرانية لدراسة النضج لمدن الهولندية
 الحيوية - أ

  حيوية هى مدينة ناضجة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا. إعتمدت الدراسة فكر جاكوبس والتى تفترض ان المدينة ال
 االبداع - ب

الثقافية و المنشئات  لعدد  المبدعة ورصد  الفئات  الدراسة على رصد عدد  فى  اعتمدت  التردد االسبوعى عليها،  عدد مرات 
  اشارة إلى االرتباط بين النضج العمرانى والثقافى للمجتمع المدينة.

 الرواج االقتصادى  - ت
الدرا وفئة أهتمت  المتاجر  على  والتردد  الصرف  معدالت  مثل  المدينة  داخل  االقتصادية  الممارسات  بعض  بتقييم  سة 

  صادى بالنضج العمرانى.االستهالك فى ربط النضج االجتماعى واالقت
  شخصية المناطق - ث

  .اهتمت الدراسة بتقييم االثر االدراكى للمناطق عبر تسليط الضوء على المراكز الحضرية فى كل مدينة
  ثانيا: مؤشرات النضج العمرانى لمدن هولندية

  وضعية شبكة الشوارع - أ
العال الحرب  فقبل  الزمنة،  الحقب  باختالف  الشوارع  ووضعيات  أنظمة  منحنية تغيرت  للمدن  الرئيسية  الشوارع  كانت  مية 

نهايات المغلقة، ومع تتصل بينها ممرات، أما بعد الحرب العالمية كانت مخططات الشوراع تميل إلى الشكل الشجرى ذا ال
الشوارع تميل الى التقاطعات الشطرنجية مع طرق دائرية تحد وتفصل االحياء خصوصا  نظريات التخطيط الحديثة كانت 

مى نظرية المجاورة السكنية، وتؤثر كل وضعية من الوضعيات السابقة على الرغبة فى المشى وركوب الدراجات، مع تنا 
النقل العام، كما تؤثر شكل شبكة الشوارع على سرعة النضج العمرانى للمدينة عن طريق    كما تؤثر على الحاجة الى توفير

 لدخل ليسا كفيلين بتوقع حجم االتصالية والحيوية الحضرية. زيادة االتصاليةـ حيث أثبتت الدراسات أن الكثافة وا 
  كثافات البناء  - ب

مدن، كون الكثافة البنائية مؤشر لدرجة التحضر كما أن لها تأثير  تعد الكثافة العمرانية أحد العوامل العامة لفهم طريقة عمل ال
وأقل إستدامة وأفل تشجيعا على التواصل وأكثر   على االستدامة والصحة واالجتماع واالقتصاد، فالمبانى المشتته أكثر كلفة

العالية تؤدى ال ى االزدحام والتكلفة الزمنية استهالك للموارد والشبكات ما يعنى بنعكس على سمات النضج، لكن الكثافات 
الهامة  للوصول لألهداف، وتوجد دراسات للوصول الى الكثافات المثلى للمبانى عاتمادا على شكل شبكة الشوارع والنقاط  

  فى المخطط.
  تداخل الوظائف - ت

زدهار المناطق تساعد تداخل الوظائف فى المبنى الواحد الى سهولة الوصول الى أكثر من هدف فى زمن أقل، ما يشير الى إ
  الحضرية وحعلها نابضة بالحياة معظم أوقات اليوم. 

الحضرى، للتخطيط  الحديثة  النظريات  من  االستخدامات  متعددة  المبانى  والمرونة   وتعدد  المناطق،  شخصية  تدعم  فهى 
واالس الطاقة  كفاءة  وتحسين  المبنى  عمر  زيادة  إلى  باالضافة  للسكان،  المتغيرة  االحتياجات  مع  زيادة للتكيف  مع  تدامةـ 

  التكامل مع خدمات المدينة مثل النقل العام.
  ثالثا : العالقة بين سمات النضج ومؤشراته فى التجربة الهولندية 

  لسابق يمكن استنتاج العالقة بين سمات النضج العمرانى للمدن الهولندية ومؤشراته فى الجدول الثالى. من السرد ا
  حظات مال  المؤشرالعمرانى   السمة العمرانية 

    وضعية شبكة الشوارع   الحيوية 
  كثافة البناء 

  تداخل الوظائف 
  سمة اجتماعية     االبداع 

    وضعية شبكة الشوارع   الرواج االقتصادى
  تداخل الوظائف 

    وضعية شبكة الشوارع   شخصية المناطق 
  تداخل الوظائف 
  تداخل الوظائف 

  لنضج العمرانى فى التجربة الهولندية ) يوضح العالقة بين سمات ومؤشرات ا٨جدول (
  المصدر: الدراسة السابقة بتصرف 

  رابعا: اهم نتائج تجربة قياس النضج فى التجربة الهولندية 
  يمكن ترتيب االهمية النسبية لمؤشرات لمدن هولندا:  مما سبق

  النسبة المئوية   تكرار المؤشر   المؤشر 
  ٪٣٧٫٥  ٣  وضعية شبكة الشوارع 
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  األمن - خ
مة العامة، وبجب االهتمام بمختلف التهدبدات التى تهدد يعد األمن عامل بالغ األهمية فى أى مدينة تهدف إلى التحسين السال

  السكان سواءا أكانت واقعية أو افتراضية فيما يخص خصوصية المواطنين وبياناتهم. 
  مواقف السيارات - د

انتظار سيارة   لتقييم نضج المدن، فهو مؤشر لمدى االزدحام والوقت المهدر   /يعتبر مؤشر توافر مكان  الفرد مؤشرا هاما 
  د موقف مناسب والوسائل المناسبة للوصول للهدف. اليجا

 الصحة  - ذ
  مؤشر الصحة العامة مؤشر لتقييم درجة نضج المدينة.

  الهندية) –ج ومؤشراته فى التجربة (البرازيلية  ثالثا: العالقة بين سمات النض
  ؤشراته فى الجدول الثالى. من السرد السابق يمكن استنتاج العالقة بين سمات النضج العمرانى لمدن البرازيل والهند وم

  مالحظات   المؤشرالعمرانى   السمة العمرانية 
    شبكة المواصالت   سهولة الوصول 

  الطاقة والموارد الطبيعية 
  ولوجيا المعلومات واالتصاالت تكن

    إدارة المياة   المشاركة المجتمعية 
  االمن

  شبكة المواصالت 
    ادارة المياة   استدامة الموارد 

  ات الصلبة والصرف الصحى المخلف
  البيئة والتلوث البيئى 

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
    االمن  السالمة العامة والشخصية 

  الصحة 
    مواقف السيارات   تنظيم والتحكم ال

  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  االمن

    االمن  الشفافية 
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 الهندية  - ) يوضح العالقة بين سمات ومؤشرات النضج العمرانى فى التجربة البرازيلية٦( جدول
  المصدر: الدراسة السابقة بتصرف 

  الهندية)  –ئج تجربة قياس النضج فى التجربة (البرازيلية رابعا: اهم نتا
  الهند: - مما سبق يمكن ترتيب أهمية لمؤشرات مدن البرازيل 

  لنسبة المئوية ا  تكرار المؤشر   المؤشر 
  ٪٢٣٫٥  ٤  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  ٪١٧٫٦  ٣  االمن 
  ٪١١٫٨  ٢  شبكة المواصالت 

  ٪١١٫٨  ٢  الطاقة والموارد الطبيعية
  ٪١١٫٨  ٢  ادارة المياة 

  ٪٥٫٨  ١  مواقف السيارات 
  ٪٥٫٨  ١  الصحة 

  ٪٥٫٨  ١  البئة والتلوث البيئى
  ٪٥٫٨  ١  المخلفات الصلبة والصرف الصحى 

  ) االوزان النسبية لمؤشرات قياس النضج لمدن البرازيل والهند ٧ل (جدو
  المصدر: الدراسة السابقة بتصرف 

  ) ٢٠١٣، Akkeliesو  yuye(   نضج العمرانىالتجربة الهولندية فى دراسة ال ٣- ٤
مختلفة، والمقارنة بين    اعتمدت تجربة دراسة النضج العمرانى للمدن الهولندية المقارنة بين أربعة مدن من خلفيات عمرانية

المورفولوجية  الوصول لقيم هذه المؤشرات  المورفولوجية، وقد تم  المؤشرات  العمرانى وبعض  للنضج  المظهرية  السمات 
النضج   فى  المورفولوجية  للمؤشرات  النسبية  االهمية  تحديد  المقارنة  هذه  ناتج  يكون  بحيث  المكانى،  التحليل  برامج  عبر 

  العمرانى للمدينة.
عن مدينة محولة من قرية والثانية مدينة تكنولوجية   زوتيرمير) عبارة  –هارليم    - المير–هى (ليلى ستاد  مدن االربعة   وال

لثالثة مدينة تاريخية محافظة على نسيجها الحضرى والرابعة مدينة كبيرة المساحة والحجم و تعد سابع حديثة أما المدينة ا
دير بالذكر إعتماد التجربة على طريق لتقييم أهمية المؤشرات تتقارب مع الطريقة  ومن الجـ المدن من حيث حجمها السكانى 
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الهندية) بدراسة تطبيقات التكنولوجية، حيث أن تطبيقات التكنولوجيا    –وقد إهتمت تجربة دراسة النضج للمدن (البرازيلية  
ال متغيرات  أهم  فكانت  واالقتصادية،  البيئية  أثارها  إلى  باالضافة  الثقافى  واالنفتاح  المعارف  زيادة  فى  أثر  على  زات  حكم 

  الهندية)ذات عالقة وثيقة بتطبيقات التكنولوجيا والذكاء. –نضج المدن (البرازبلية 
كما  عمرانية  مؤشرات  بعض  طريق  عن  العشرين،  المدن  من  مدينة  لكل  العمرانى  النضج  درجة  بقياس  الدراسة  إهتمت 

رقى  درجة  أن  حيث  على حدة،  مؤشر  بكل  خاصة  متدرجة  سمات  أربعة  الدراسة  المدي  إعتمدت  فى  تحقق السمة  تعنى  نة 
الالمؤشر بدرجة كبيرة،   السمات والمؤشرات فى كل وللمحافظة على منهجية البحث فى تناول  نضج العمرانى للمدن عبر 

  تجربة، تم استخالص أهم السمات التى وضعتها التجربة لربطها بالمؤشرات التى تناولتها. 
  الهندية) - أوال: السمات العمرانية لدراسة النضج لمدن (البرازيلية

 سهولة الوصول  - أ
لالهداف د  الوصول  السمة بداية من زمن  بيانات  تدرجت مستويات هذه  الذكية فى تجميع  الوسائط  إلى اعتماد  المدينة  اخل 

  التزاحم المرورى بحيث تكون فعالة فى تقليل زمن الوصول داخل المدينة.
 ة المجتمعية المشارك - ب

  تدرجت مستويات هذه السمة مثل توافر البيانات الشخصية وسهولة التعبير واالختيار والتمثيل.
 استدامة الموارد  - ت

ذه السمة بداية من سالمة العدادات والحفاظ على الموارد الطبيعية، حتى إعتماد المجسات كشف التسرب  تدرجت مستويات ه
  والطرق المثلى فى إعادة التدوير.

 سالمة العامة والشخصية ال - ث
ة من  ر البيانات الصحية واالمنية ألكترونيا مع تحقيق درجة عاليستدرجت مستويات السمة بداية من الصحة المتنقلة حتى توف

  االمان.
 التنظيم والتحكم  - ج

ب عن  للتحكم  الذكية  الشبكات  واعتماد  وحتى  والتقاطعات  الشوارع  مراقبة  من  بداية  السمة  هذه  مستويات  فى  تدرجت  عد 
  شبكات البنية التحتية والبيانات الشخصية واالدارية. 

 الشفافية  - ح
دينة المختلفة الى زيادة مستوى الشفافية بين االفراد  توفر السمات السابقة من الدمج التكنولوجى على مستويات وتطبيقات الم

  والمسؤولين.
  الهندية) –ثانيا مؤشرات النضج العمرانى للمدن (البرازيلية 

  مواصالتشبكة ال - أ
يستطيع   التى  األهداف  عدد  وزيادة  الهدف،  إلى  الوصول  زمن  وتقليل  اإلزدحام  من  للحد  مهما  اإلتصال  عنصر  تعتبر 

التنقل، ويجب مقاربة شبكة اإلتصال لتقليل االنبعاثات وزيادة  الشخص الوصول إليها س واءا ضمن مسافات السير أو زمن 
  األمان والتحكم فى السرعة. 

  إدارة المياة - ب
عتبر هذا المؤشر مهما عن دراسة نضج العمرانى الهندى، حيث يتوقع علماء الهند ورود أزمة مياة بها، لذا إهتمت الدراسة  ي

منطقة الدراسة، ويقيس هذا المؤشر كميات المياة وقدر التسربات ومدى مطابقة العينات للجرعات المثالية،  بهذا العامل وفقا ل
  الطاقة والمال. وذلك لمساعدة المدينة فى توفير 

  المخلفات الصلبة والصرف الصحى - ت
بحيرات واألنهار والتربة، ويجب األخذ فى االعتبار كميات التصرف اليومية وشبكات المعالجة وكذلك التلوث البيئى من ال

  والمخلفات الناتجة من األنشطة اإلقتصادية فى المدينة كالزراعة والصناعة وإنتاج القمامة.
  لطبيعيةالطاقة والموارد ا - ث

الكهرباء هى الشكل األكثر أهمية وإستخداما من بين أنواع الطاقة فى الهند، ويؤكد النموذج الهندى على دراسة مدى إنقطاع  
التقنين فى استخدام هذا المورد واالعتماد على    الكهرباء التبار الكهربى، كما يؤكد على أهمية  وأوقاته، وحل مشكلة سرقة 

  الطاقة المتجددة.
  والتلوث البيئى  البيئة - ج

من المهم مراقبة المعايير البيئية المختلفة داخل المدن والتأكد من ضبط مؤشرات الضوضاء وانبعات الغبار والغازات، حيث  
لقياس  أ والتدوير مهم  والمتابعة  للقياس  إلكترونية  الناضجة، كما أن تطبيق نظم  المجتمعات  البيئى من مؤشرات  اإلتزان  ن 

  مستوى نضج المدن.
  كنولوجيا المعلومات واالتصاالت.ت - ح

البيانات   توفير  امكانية  وتصبح  بعض  مع  بعضها  االجهزة  تتواصل  حيث  شبكى  مجتمع  بناء  فى  التكنولوجيا  ذات  تساعد 
االستجاب وتكون  ومصداقية  وسرعة،  سهولة  بذكاء  المواطن  بين  ة الحتياجات  االفتراضى  التفاعل  يزيد  ال  ان  يراعى  لكن 

  الطبيعية حتى ال يؤثر على التفاعل االجتماعى والحيوية الحضرية. السكان عن معدالته 
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 ترابط الشوارع - أ
تماعية المختلفة دليال يعد الشارع الحيز المكانى للتفاعل االجتماعى، كما يعد مراعاة المخطط الفئات العمرية والطبقات االج

  على االهمية الموجهة لجميع الفئات ودليال على نجاح المخطط.
  معالجة الساحات - ب

يجب معالجة الساحات بما بيناسب مع االبعاد البيئية واالجتماعية واالقتصادية، فالمالحظ ان الساحات الضيقة أكثر حيوية،  
  قتصادية وزيادة تحفير الحياة فيها. لكن الساحات الواسعة يمكن استغاللها لتحقيق عوائد ا

  تشكيل مجتمع المدينة - ت
يسمح االهتمام بتغيير مجتمع المدينة بزيادة التنمية بها، فالحظ المخططون إضافة العمالة الزراعة فى مجتمع المدينة كفاءة 

  أكبر لمجتمع المدينة.
  االهتمام بالموارد الطبيعية - ث

مرو  من  يزيد  الطبيعى  بالتنوع  االهتمام  من  ان  الكثير  أن  كما  العمرانية،  للتنمبة  االول  المحفز  هى  فالموارد  التنمية،  نة 
  المؤشرات االجتماعية واالقتصادية تعتمد على كمية الموارد الطبيعية مثل الحجم االمثل للمدينة ومؤشر دخل االسرة.

 اعادة تشكيل وظائف المدينة  - ج
دالئل أحد  المدينة  لوظائف  المخطط  المستمر  التغير  فرصة    يعد  المدينة  شيخوخة  كانت  حيث  للمدينة،  والحيوية  المرونة 

  لتحويل جزء من مخططها للزراعة وانتاج الغذاء.
  ثالثا: العالقة بين سمات النضج ومؤشراته فى مدينة تاما 

  من السرد السابق يمكن استنتاج العالقة بين سمات النضج العمرانى لمدينة تاما ومؤشراته فى الجدول الثالى. 
  مالحظات   المؤشرالعمرانى   مة العمرانية الس

  االستدامة 
    االهتمام بالموارد الطبيعية 

  اعادة تشكيل وظائف المدينة 
  تشكيل مجتمع المدينة 

  االبداع 
    اعادة تشكيل وظائف المدينة 

  تشكيل مجتمع المدينة 

  التخصص 
    تشكيل مجتمع المدينة 

  االهتمام بالموارد الطبيعية 

  الجتماعى االنسجام ا 

    تشكيل مجتمع المدينة 
  اعادة تشكيل وظائف المدينة 

  ترابط الشوارع 
  معالجة الساحات 

  جودة الترابط الحضرى
    ترابط الشوارع 
  معالجة الساحات 

 الثراء المعمارى والعمرانى 
  

    تشكيل مجتمع المدينة 
  االهتمام بالموارد الطبيعية 

  ات ومؤشرات النضج العمرانى لمدينة تاما ) يوضح العالقة بين سم٤جدول (
  المصدر: الدراسة السابقة بتصرف 

  رابعا: اهم نتائج تجربة قياس النضج لمدينة تاما
  مما سبق يمكن ترتيب االهمية النسبية لمؤشرات مدينة تاما: 

  النسبة المئوية   تكرار المؤشر   المؤشر 
  ٪٣٣٫٣  ٥  تشكيل مجتمع المدينة

  ٪ ٢٠  ٣  طبيعيةاالهتمام بالموارد ال 
  ٪ ٢٠  ٣  اعادة تشكيل وظائف المدينة 

  ٪١٣٫٣  ٢  ترابط الشوارع 
  ٪١٣٫٣  ٢  معالجة الساحات 

  ) يوضح ترتيب المؤشرات لمدينة تاما اليابانية ٥جدول (
  المصدر: الدراسة السابقة بتصرف 

 ) ٢٠١٥، Afonso(   )٢٠٢٠، Prasad(  عمرانى الهندية) فى دراسة النضج ال –التجربة (البرازيلية  ٢- ٤
الهندية) من مشكالت بيئية واجتماعية وإقتصادية كبيرة حتى وقت قريب، إلى أن اتخذت الحكومة   –عانت المدن (البرازيلية  

مدينة فى كل    ٢٠قرارا بدمج التكنولوجيا فى القطاعات المختلفة لمحاولة حل هذه المشكالت، وفى دراسة لتقييم درجة نضج  
المدن   أهم  وكانت  (ساوباولوتجربة،  أباد    - بيليم   - برازيليا  - البرازيلية  (أحمد  الهندية  المدن  أهم  كانت  بينما   ،(...   –ناتال 

جابور...)، لوحظ أن درجة التفاعل والدمج مع التكنولوجيا تختلف من مدينة إلى اخرى، وقد أفترضت –فيزاج    –كاكينادا  
  ا دليل على درجة النضج العمرانى للمدينة.واالستفادة منه الدراسة أن درجة الدمج وتطبيق التكنولوجيا
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  مالحظات   المؤشرالعمرانى   السمة العمرانية 
  لسابقة بتصرف المصدر: الدراسة ا

  رابعا: اهم نتائج تجربة قياس النضج لمدينة طوكيو 
  مما سبق يمكن ترتيب االهمية النسبية لمؤشرات مدينة طوكيو:

  النسبة المئوية   تكرار المؤشر   المؤشر 
  ٪١٥٫٧٩  ٣  حجم المدينة 

  ٪١٥٫٧٩  ٣  قوة االتصال الخارجى 
  ٪١٠٫٥٣  ٢  معدل نمو الناتج المحلى 

  ٪١٠٫٥٣  ٢  البنية التحتية 
  ٪١٠٫٥٣  ٢  مؤشرات وبرامج االسكان 
  ٪١٠٫٥٣  ٢  الذكاء والحوكمة الذكية 

  ٪١٠٫٥٣  ٢  االمن 
  ٪٥٫٢٦  ١  الكثافة السكانية 

  ٪٥٫٢٦  ١  أطوال شبكة الشوارع 
  ٪٥٫٢٦  ١  تنوع وسائل النقل 
  ) االهمية النسبية لمؤشرات قياس النضج لمدينة طوكيو ٣جدول (

  المصدر: الدراسة السابقة بتصرف 

 ) ٢٠١٩، Boontharm(  مدينة تاما ٢- ١- ٤
أهم  وكان  بطوكيو،  السكانية  الكثافات  استيعاب  لها  االساسى  الهدف  وكان  طوكيو  مدينة  ضواحة  كأحد  تاما  مدينة  شيدت 

  عيوب المدينة:
 .عدم جودة المبانى  
 .استيراد مبادئ تخطيط اوربية غريبة عن الثقافة اليابانية 
 اليابانية.  تجاهل السمات االساسية للمدن 
  (سهول تاما الطبيعية) خلل فى اختيار موقع المدينة  

إكتمل المخطط العام للمدينة فى منتصف التسعينيات، لكن على اثر الوضع االجتماعى العام لليابان تراجع االكتمال الفيزيائى  
تجاه الشيخوخة، اجرت الحكومة من وظائفها سنويا أدى إلى انحدار مؤشرات المدينة فى ا  ٪١٥للمدينة، حيث تقفد المدينة  

  دراسات للوصول إلى مسببات هذا الوضع العمرانى وإيجاد طرق إلعادة النضج. 
تفترض التجربة النضج يضبط القيمة الوظيفية مع القيمة االقتصادية والقيمة الرمزية للمكان، وأن النضج العمرانى يمكن أن 

  االستدامة والحفاظ.يكون بسببه حذف الوظائف أو المساحات لزيادة قيم 
  أوال: السمات العمرانية لدراسة نضج لمدينة تاما

 االستدامة - أ
والفكرية  الثقافية  االستدامة  وايضا   ، االجتماعى  النسيج  باستدامة  إهتمت  كما  الطبيعية  الموارد  باالستدامة  الدراسة  اهتمت 

 بالمدينة . 
 االبداع - ب

تقسيم المنازل، وايفاد مجموعة من العمال الزراعيين الهداف اجتماعية  كانت الحلول جميعها مبدعة فى مدينة تاما بداية من  
المدينة   غابات  تكوين  اعادة  فى  للمدينة  الحسدى  التأخر  من  االستفادة  محاولة  وحتى  تاما،  لسكان  ونفسية  واقتصادية 

 المتدهورة.
 التخصص  - ت

لضما الواسعة،  المفتوحة  الساحات  فى  الزراعى  التخصص  أجل  من  التنمية  إلى  وجهت  المدينة  مساحة  من  أجزاء  رد  ن 
 الطبيعة مرة أخرى، واالستفادة من تقلص حجم المدينة. 

 االنسجام االجتماعى  - ث
 احتاج مجتمع المدبنة بزيادة التعددية الثقافية حتى تكون وسيلة لجذب السياح للمدينة اليسيطة.

 جودة الترابط الحضرى  - ج
االهتمام بالترابط الحضرى بين المناطق واالحياء خاصة وأن معظم سكان  من أجل تحفيز الحياة االجتماعية فى المدينة كان  

من فى    المدينة  الزراعة  تجربة  من  للتعلم  المدينة  سيقصدون  الذين  للسياح  خالقة  تنقل  وسائل  توفير  وكذلك  السن،  كبار 
 الساحات العامة. 

 الثراء المعمارى والعمرانى - ح
فية للمدن اليابانية حتى تكون وسيلة لجذب السياح للمدينة اليسيطة، وزيادة ارتباط احتاج مجتمع المدبنة إلى ابراز الهوية الثقا

  السكان االصليين بمدينة تاما. 
  ثانيا: مؤشرات النضج العمرانى لمدينة تاما 
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ال  معدليعد   المال  استهالك  ورأس  والتنمية  االقتصادي  النشاط  أساس  البيئة  كون  هامة،  اقتصادية  مسئولة  الطبيعية  موارد 
الطبيعي، وتعتبر االدارة الرشيدة سببا في تقييم الموارد الطبيعية والنظم االيكولوجية واألراضي بأعلى من قيمتها الحقيقية، 

  تنمية عبر االهتمام بالموارد واستحداث نظم رشيدة إلدارتها . كما أن النضج المجتمعي يقلل من تكاليف االقتصاد وال
  : الخارجى االتصالقوة  - ح

المدينة والمدن األخرى،  كما تشير قوة   تشير قيم اتصالية المدينة بالمدن األخر إلى عدد فرص العمالة واالستثمارات بين 
ا النسبية والمركزية  المدينة، فهى فى الغالب مركز للتجارة  الروابط بين المدينة والمدن األخرى إلى االهمية  لتي تتمتع بها 

يعنى ما  األخرى    واألسواق  والمدن  المدينة  بين  النقل  وسائل  تنوع  ويعد    ، اإلقليمية  عزلتها  وقلة  المحلى  اقتصادها  نشاط 
االتصالية    تربط بين وظائف المدن ودرجة  مؤشرا على التصنيف المتقدم لها في المنظومة الحضرية للدولة، بعض دراسات

    بينهما وبين المدن االخرى سواءا العالمية أو المحلية.
  الطرق:  شبكاتطول  - خ

تعتمد هذه المعدالت على االهمية تقليل وقت السفر عن طريق   توجد معدالت مثالية لنصيب الفرد من شبكة الطرق االلية، 
إلى تغطية معظم االراضى بنظام شبكة كافية    زيادة االتصال بين االهداف الهامة فى المدينة، وتسعى المخططات الناضجة

من النقل والطرق، لكن يوجد اشكالية الربط الواضح بين أطراف المدن وداخلها عبر النقل العابر، لذا فإن هناك قيمة مثالية 
الحضرى،   المخطط  مناطق  بين  االتصالية  ودرجة  المخطط  ومساحة  االفراد  عدد  على  يعتمد  الشوارع  شبكة  لطول 

  ريين التاليين للحكم على جودة شبكة الطرق بالمخطط الحضرى. والمؤش
  وسائل النقل:  تنوع - د

الحضرية   المناطق  فى معظم  واالجتماعية  واالقتصادية  البيئية  المشكالت  الكثير من  السيارة  استخدام  على  االعتماد  تسبب 
للتخفيف كثيرة  بدائل  اقتراح  تم  وقد  المرورية،  والوفيات  والتلوث  االزدحام  المناطق    مثل  فى  السيارات  استخدام  آثار  من 

(البرى   بأنواعه  العام  والنقل  الدراجات  المشى وركوب  ومنها  االخرى  النقل  وسائل  تحسين  منها    –البحرى    –الحضرية، 
  الجوى).

  التحتية البنية - ذ
  والنقل وإدارة النفايات.تعد البنية التحتية الجيدة أحد الدعائم الستيعاب السكان وأحداث التنميةـ وتشمل المياة والطاقة 

  الذكاء والحوكمة الذكية  - أ
التكنولوجيا   أن زيادة إستهدام  المدينة، ويتمثل بعدها اإلجتماعى فى  والذكاء على أبعاد عديدة فى تخطيط  التكنولوجيا  تؤثر 

ال تأثير  أن  كما  المدينة،  حجم  وزيادة  لإلستقطاب  أوسع  مدى  يعطى  ما  والرفاهية  اإلنتاج  زيادة  إلى  على تؤدى  تكنولوجيا 
  االبعاد اإلقتصادية والطبيعية والعمرانية شديد القوة والتأثير. 

  :واالمن  السالمة - ر
يعنى النضج تطور مرونة مواجهة االزمات سواءا أكانت طبيعية أو مجتمعية، كما يعنى االمن توفر المستودعات واماكن 

  االخالء وفى المواقع االستراتيجية بالمدينة.
  بين سمات النضج ومؤشراته فى مدينة طوكيو ثالثا: العالقة 

  من السرد السابق يمكن استنتاج العالقة بين سمات النضج العمرانى لمدينة طوكيو ومؤشراته فى الجدول.
  مالحظات   المؤشرالعمرانى   السمة العمرانية 

    حجم المدينة   تعزيز موقع الشركات 
  معدل نمو الناتج المحلى 
  الذكاء والحوكمة الذكية 

  البنية التحتية 
    حجم المدينة   مراعاة المجتمعات المحلية 

  االمن
  مؤشرات وبرامج االسكان 

    مؤشرات وبرامج االسكان   تطوير الموارد البشرية 
  قوة االتصال الخارجى 

    حجم المدينة   الحفاظ على الموارد المحلية 
  معدل نمو الناتج المحلى 

  االمن
  الكثافة السكانية 

    البنية التحتية   تعزيز الشراكات االقليمية 
  الذكاء والحوكمة الذكية 
  قوة االتصال الخارجى 

    طول شبكة الطرق   دعم االتصال المادى
  تنوع وسائل النقل 

  قوة االتصال المادى 
  ) يوضح العالقة بين سمات ومؤشرات النضج العمرانى لمدينة طوكيو٢جدول (
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الحجم صغيرا   كان  اإلنتاج  ال    يؤدى  وقدزيادة  اإلنتاج  مصطلح  أن  إلى  اإلشارة  ويجب  فعالة،  غير  المدينة  تكون  أن  إلى 
  . )٢٠١٩، Yezer، و Jedwab ،Loungani(يقتصر على االنتاج الصناعى أو الموارد بل قد يكون معارف أو ثقافات 

ويعرف الحجم األمثل بأنه مؤشر شامل للكفاءة الحضرية للمدينة أو قطاع فيها، ويعتبر تحديد حجم المدينة أحد التحديات فى  
) والشكل  العمرانية،  النظرية  مع  تماما  التتوافق  األقتصادية  النظرية  كون  العمرانى،  فى ٣التخطيط  االختالفات  يوضح   (

  .مفهوم المدينة

  
  ) يوضح االختالفات فى مفهوم المدينة ٣شكل (

  (Jedwab, Loungani, & Yezer, 2019) :المصدر
فتربط النظرية اإلقتصادية بين حجم المدينة والوفرات وعوائد اإلقتصادية لكنها ال تسلم من القصور، أما النظرية العمرانية 

ة الحضرية لكن ال يعنى األحجام الكبيرة النحاج أو الفشل، فمدينة فتربط الحجم الفعال للمدينة بمعدل االزدحام وشكل الشبك
  طوكيو من أكبر المدن إزدحاما لكنها ما تزال تستقطب رواد سواءا للسكن أو العمل، لكن بنيتها التحتية تدار بنجاح كبير. 

  معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي: - ب
نمو اإلجمالي مدى سرعة  المحلي  الناتج  نمو  الناتج   يقيس معدل  األخير من  الربع  يقارن معدل  فهو  انكماشه،  أو  االقتصاد 

من  بياناته  يستمد  والذى  الشخصي  االستهالك  أهمها  المتغيرات  ببعض  مدفوعا  ويكون  السابق،  بالربع  للبالد  االقتصادي 
االنتاج والمخزون، ويعتبر  القطاع الحيوي لمبيعات التجزئة، ويأتي في المرتبة الثانية االستثمار التجاري الذى يتضمن فئات  

االنفاق الحكومي هو المحرك الثالث للنمو وهو مستمد من مزايا الضمان االجتماعي واإلنفاق والرعاية الطبية، وهو مهم في  
فترات االنكماش والركود، أما المحرك االخير هو صافى التجارة  ، ويكشف معدل نمو الناتج المحلى عن مكان االقتصاد  

  . )٢٠٢٠، Amaded(  التوسع)، كما أن له عالقة بمؤشر التضخم–القاع –االنكماش –مال (الذروة في دورة األع
  السكانية:  الكثافة - ت

الكثافة السكانية هو مقياس يستخدم لقياس معدل تواجد السكان في منطقة ما، تعد الكثافة السكانية أحد المعايير الرئيسية لتقييم  
الح وظائف  التغير  وقياس  السكان  الكثافة   )٢٠١٩،  song(  ضرحجم  لتقييم  نماذج  الحضريون  االقتصاديون  طور  وقد   ،

نموذج   مثل  في    AMMالسكانية  والخدمات  االنشطة  على مركز  والبعد  السكانية  الكثافة  بين  العالقة  على  يعتمد  والذى   ،
والعقا تقييم ايجارات األراضي  السكانية شديد االهمية في  الكثافة  الوصول  المدينة، ويعتبر مؤشر  النقل وقيم  رات وتكاليف 

تحتاجها  التي  االمدادات  عن  بيانات  السكانية  الكثافة  وتوفر   ، للمدينة  الحضري  المركز  إلى  أخر خصوصا  إلى  مكان  من 
أثار  - المياه    - التجمعات(الكهرباء وإدراج  البيولوجي  التنوع  على  الحفاظ  قيم  بيانات عن  استخراج  في  مفيدة  أنها  كما   ،  (..

  التحتية كما أنه توجد عالقة قوية بين الكثافة والشكل الحضري للمدينة.البنية 
  وبرامج االسكان:  مؤشرات - ث

السكن  مالئمة  ليشمل  المفهوم  توسع  وقد  السكن،  توفير  مجرد  من  أوسع  البلدان  من  العديد  في  اإلسكان  مفهوم  أصبح 
والحضرية   واالجتماعية  االقتصادية  اإلسوثقافية  لالعتبارات  أن  حيث  له  ،  نظام  هو  بل  خدمة  أو  سلع  مجرد  ليس  كان 

اعتبارات االقتصادية واالجتماعية والحضرية والتنظيمية واإلدارية وتصميمية، فيجب أن تحتوى المخططات مساكن لكافة 
الفئات االجتماعية واالقتصادية والعمرية، وأي نقص في أحدها يؤدي إلى خلل في الخطط والمشاريع وسببا لوجود مشكلة 

  ية . سكن
التمويل  وسائل  وتعدد  والميسور  والبناء  الجيد  فاإلسكان  المخططات،  لنجاح  الهامة  العوامل  من  االسكان  برنامج  ويعتبر 
وقيم  الدخل  على  المفروضة  والضرائب  الوظائف  على  تؤثر  اإلسكان  برامج  أن  كما  المجتمعات،  لحيوية  ضروري 

    والمجتمعي، بينما تعد نسبة إشغال المساكن دليال على نضج المدينة   االيجارات والذى يعد دليال على الحراك الديموغرافي 
(Abdel Raheem & others, 2020)  ويتم الحكم على جودة برامج االسكان فى المدينة عن طريق مؤشرين يختص ،

  . أحدهما بجودة االسكان واالخر بالمساحة السكنية لكل فرد
  استهالك الموارد:  مؤشر - ج
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  ارانية االم  الهولندية   الهندية   البرازيلية   اليابانية   
–فيزاج  –كاكينادا 

  جابور...
  زوتيرمير  - هارليم   ناتال ...  - بيليم

  ) التنوع بين تجارب دراسة النضج١جدول(
  المصدر: الباحثين

 :وقد تم دراسة كل تجربة من التجارب السابقة التى تناولت النضج فى أربعة محاور، وهى
 اسة بتحققها فى المدينةرصد السمات العمرانية للنضج التى اهتمت الدر.  
   رئيسية سمات  تكوين  فى  بها  االستعانة  ثم  التجربة  نضج  مؤشرات  لتقييم  تجربة  كل  فى  العمرانية  المؤشرات  عرض 

  .للنضج للبحث
  ربط المؤشرات العمرانية للنضج بسماته للوصول للوزن النسبى للمؤشرات النضج فى كل تجربة ثم االستعانة بعا فى

  .عامة للنضج بالبحثتكوين المؤشرات ال
 عرض أهم نتائج التجربة.  
 تم دمج الدراسة الهندية والبرازيلية لتشابه السمات والمؤشرات.  
  التجربة اليابانية فى دراسة النضج العمرانى  ١- ٤

الصناعية   المعجزة  العشرين  القرن  فى العشرية االولى من  اليابان  اليابان قفزات تنموية كبيرة، حتى أصبحت  شهدت مدن 
 & Bagan)  االولى فى العالم عن طريق سن قوانين صارمة لتقليص السكان والتوسع فى التكنولوجيا ودمجها مع االنسان

Yamagata, 2012)   ولكن حدث بعد ذلك خلل فى مؤشرات التنمية بحيث أصبحت مؤشرات التنمية فى صالح منافساتها ،
التراجع استمرار النمور االسيوية، يصاحب هذا  التخبط مؤشرات السكان، حيث مرت مؤشرات االسكان بإنفجار    من مثل 

عام ثم السماح بالهجرة على أمل إعادة االتزان للهرم السكانى ثم صعوبة    ٥٠سكانى ثم زيادة فى الفئات العمرية االكبر من  
  .انصهار فئات المجتمع المختلفة ووجود خلل فى التماسك المجتمعى

أ جريت على المستويات الحكومية والخاصة أن الزيادة غير المحسوبة من مؤشر ما قد  وقد الحظت دراسات النضج التى 
  .يؤدى إلى نتائج سريعة، لكن استمرار زيادة هذا المؤشر يؤدى قطعيا إلى خلل لكن بوجه أخر ولى اتجاه قطاعات أخرى

  .مدينتى طوكيو وتامالدراسة النضج لمؤشرات التى تقوم بضبط التنمية وتقليص الهدر، وكانت لإهتم اليابانيون بالوصول 
        )٢٠١٧، Hiroto(     مدينة طوكيو ١- ١- ٤

الثانية لتكون بداية عهد النضج لمدينة طوكيو، فى دراسة حكومية أجريت للمقارنة  إعتمدت الحكومية اليابانية بداية االلفية 
التنمية لمدينة طوكيو قبل اعتماد فلسفة نضج المدينة وبعده ا، ومن المناسب القول أن طوكيو كانت فى فترة  بين مؤشرات 

  .من الفترات تسورد االفكار التخطيطية االوربية إال أنها االن تقدم دروسا للمدن المخططين االوربيون
  أوال: السمات العمرانية لدراسة نضج مدينة طوكيو 

  تعزيز موقع الشركات اليابانية - أ
  .قع االستثمارات والتنمية لتعزيز المؤشرات االجتماعية واالقتصاديةيعزز النضج التموضع السليم للشركات والموا

  مراعاة المجتمعات المحلية- ب
  .يعزز الحوار بين المجتمعات المحلية تقديم المساعدة لمواجهة التحديات القائمة وتعزيز الرخاء لكل أفراد المجتمع

  تطوير الموارد البشرية ونقل الخبرات- ت
  .الثقافى ونقل الخبرات بما يتناسب مع الحالة العمرانية للمدينة يشجع النضج االنفتاح

  الحفاظ على الموارد المحلية - ث
الحفاظ على مصادر الطاقة واعتماد مصادر الطاقة المتجددة، باالضافة إلى االستخدام الرشيد لموارد واعادة التدوير للحفاظ  

   .على البيئة الطبيعية
  تعزيز الشراكات االقليمية - ج

  .ويكون عن طريق االنفتاح وااللتزام بالبرامج التطويرية مع الشركاء المحليين واالقليمين
  دعم االتصال المادى بين التجمعات - ح

العالقات  دعم  وذلك  والتكتل،  التكامل  دعم  االتصالية  وتساعد  ديناميكية،  أكثر  حضرية  مخططات  على  االتصالية  وتعتمد 
  .ية المكانيةالعالقات واالرتباط وتوجيه التنم 

  ثانيا: مؤشرات النضج العمرانى لمدينة طوكيو 
   حجم المدينة - أ

شغل تحديد الحجم األمثل للمدينة الفالسفة والمخططين في عصور عديدة فقد حدده أروسطو بما يتوازن مع موارد المدينة، 
بإجمالى دخل الفرد، كما أنه    بينما إعتبره لويس كيبل رقما يجب تحديده عن طريق دراسة مسافات السير، وربطها البعض

  .يوجد عالقة بين حجم السكان فى المدينة وحجم اإلنقاق على التنقل والسلع
حجم   زيادة  تكلفة  مع  الموارد  استغالل  أو  االنتاج  زيادة  فائدة  فيها  يتساوى  التى  النقطة  بأنه  للمدينة  األمثل  الحجم  ويعرف 

عن فوائد زيادة السكان كانت مؤشرات المدينة متدهورة، أما إذا زادت فوائد   المدينة، بمعنى أنه إذا زاد تكلفة زيادة السكان
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وتقليل للفاقد والهدر وتعظيم المنفعية وذلك لتحقيق التكامل بين المثالية أو الفضيلة مع العوائد أواألبعــاد الماديــة، حتــى تكــون 
  ) يوضح مفهوم النضج العمرانى.١، الشكل (التنمية العمرانية موجه لكل من االنسان والمكان

  
  وم النضج العمرانى) مفه١شكل (

 )١٩٧٣، Getz( المصدر: 
ويرتبط مفهوم النضج العمرانى برؤية ممفورد النظرية لمراحل نمو المــدن، لكــن ديناميكيــة مؤشــرات النضــج ذات مرونةـــ 
 بمعنى أنه يمكن إعادة مؤشرات المدينة فى كل مرة من التدهور إلى النضج، عند اعادة االتزان لتلك المؤشرات الشــكل رقــم

 ) يوضح أثر فكر ممفورد على النضج العمرانى.٢(

  
  ) أثر فكرممفورد على مفهوم النضج العمرانى ٢شكل (

  + الباحث )١٧٩٥(ممفورد،  المصدر: 
  الفرق بين النمو العمرانى والنضج العمرانى  ٣- ٣

  . لتنمية وهى مؤشر نسبىالنمو هو الطريق الموصلة للنضج إال أن النمو مؤشر كمى، أما النضج فهو إتزان مؤشرات ا
  الفرق بين االكتمال والنضج العمرانى ٤- ٣

الفيزيائية، أما النضج هدف ديناميكى  إعتبرت بعض الدراسات إكتمال المدينة هو نضجها، لكن االكتمال مرتبط باالهداف 
  .فلسفي

  الدراسات السابقة - ٤
فى مد  العمرانى  النضج  أهم تجارب دراسة  الجزء  البحث فى هذا  هذه  يستعرض  إختيار  أسباب  أهم  العالم، وتبرز  ن حول 

التجارب عدم توافر بدائل أى أن دراسة النضج منحصرة فى هذه التجارب فقط، إال أنه يوجد تنوع كبير بينها فى المعطيات  
  ) يوضح التنوع بين تجارب دراسة النضج١العمرانية، والجدول رقم (

  ارانية االم  الهولندية   الهندية   البرازيلية   اليابانية   
  حكومية  جامعية   جامعية   جامعية   حكومية  الجهة الدراسة 

  شرق اوسط   أوربا  أسيا   جنوب أمربكا   أسيا   المنشأ 
  قوية   شبه فوى   شبه قوى   شبه قوى   متوسطة   االجتماع 
  قوى  شبه قوى   ضعيف   ضعيف   قوى  االقتصاد 
  ١  ٤  ٢٠  ٢٠  ٢  عدد المدن

  نوع المدن 
داتية + موجهة  

  النمو 
  لة إلى ذكية محو  محولة إلى ذكية 

ذاتية + محسنة+  
  موجهة

  ذكية ومستدامة 

  تقييم  مؤشرات   تقييم  مؤشرات   سرد تقرير  نوع الدراسة 
سمات + مؤشرات  

  النضج 
  مقال

  ناقصة   شبه مكتملة   شبة مكتملة   شبة مكتملة   مكتملة  تقييم التجربة 
  دبى  - المير–ليلى ستاد  - برازيليا - ساوباولو –أحمد أباد   تاما  - طوكيو   أمثلة لمدن الدراسة 
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  مدخل نظرى للنضج العمرانى للمدينة  - ٢
نضجت المدن فى العصور المختلفــة ألســباب عديــدة، بحيــث صــدرت هــذه المــدن فــى فتــرة مــن الفتــرات ثقافتهــا ومعارفهــا 

روز ازدهــار المــدن القديمــة ومفرداتها العمرانية والمعمارية، تماما كما تمكنت من الهيمنة االقتصــادية، فعنــد تتبــع اســباب بــ 
، مدينــة جوهانســبرج، wiki(  نجدها كثيــرة، فوجــود المــوارد الطبيعــة وخاصــة الــذهب ســبب ازدهــار مدينــة جوهانســبرج  

 Greece uncovers( ، بينما ازدهرت مدينة فلونسيا واثينا بسبب وجودها على موارد مائية ما شجع على التجارة )٢٠٢٠
holy grail of Greek archeology ،بينما كانت لعوامل عمرانية مثل شكبة الطــرق ســبب ازدهــار مــدن مثــل )٢٠٠٧ ،

)، بينمــا كانــت للعوامــل الدينيــة ســبب ازدهــار ٢٠١٤- دمشق وميالنو، وقد ازدهرت يورك بسبب الصناعة (الشرق االوسط
  الحجاز، اما العوامل التكنولوجية سبب ازدهار مدن جنوب شرق اسيا.

هذا العوامل لها مردودات متماثلة على جميع المدن، بل أن مردودها على نفس المدينة تختلف مــن وقــت لكن ال يعنى هذا ان 
إلى اخر، بحيث تزيد الموارد من االحجام السكانية حتى تزيد كلفة طلبات السكان على عوائد المــوارد االقتصــادية، فيحــاول 

حداث وظائف جديدة أو التحرر من وظائف اصــبحت ذات ثقــل السكان الخروج من التجمع العمرانى المتدهور أو يحاول است
على شبكة المرافق أو الخدمات، بينما تؤثر تغير الوظائف على مجتمع المدينة والــذى يتطلــب زيــادة فــى التســامح والتعدديــة 

يــة الداخليــة ، وكذا فإن عوامل ومؤشرات المدينــة الواحــدة فــى حالــة مــن الديناميك (cividino & others, 2020) الثقافية
يحاول الوصول يالعمران ومكوناته إلى حالة اتزان، لكن يوجد شواهد كتير على التحديات الحالية وسرعة تغير هذه العوامل 
تؤدى إلى انهاك هذا النظام الديناميكى، ســواءا فــى صــورة اســتنزاف المــوارد أو حــدوث الكــوارث الطبيعيــة أو البشــرية أو 

هو واقع أغلب المدن، لذا كان لزاما فهم ديناميكيــة هــذا النظــام الــداخلى وايجــاد المؤشــرات  ضمور واضمحالل المدينة، هذا
  االساسية له، للوصول بالمدينة إلى النضج ثم الحفاظ واالستدامة.

و فبعض المدن تؤدى زيادة هذه العوامل كزيادة الوظائف أو عدد السكان أو زيادة تحفيز التطبيقات التكنولوجية بهــا إلــى نمــ  
  ومدن أخرى تؤدى هذه الزيادة فى تدهورها السريع، والشواهد على ذلك كثيرة:، أكبر

فمدينة أوتوا الكندية ساعد قلة سكانها على إختيارها للوظيفة االدارية الرئيسية للبالد على الرغم من بعدها عــن مدينــة ألبرتــا 
م تســاعد نفــس الظــروف مدينــة ياموســوكى عاصــمة ســاحل أكبر مدن كندا وعدم توافر اتصالية كبيرة بينها وباقى المدن، ول

العاج التى اختير لها موقع طرفى لتحفيز التنمية فى مناطق جديدة لكنها لم تصل للنضــج بعــد، فــى مقابــل إحتفــاظ ادربيجــان 
  )٢٠٢٠، ساحل العاج، wiki( بأهميتها االدارية حتى االن 

بعــد أن (king, 2009) و على زيادة رضا السكان والنشاط الســياحى وقد حفز حذف الوظيفة اإلدارية لمدينة ريو دى جانير
كانت تعانى التلوث واألزدحام، بينما ال تزال تعانى الغوس ظروف عمرانية واجتماعيــة وطبيعيــة مترديــة حتــى بعــد حــذف 

  الوظيفة االدارية عنها.
ة السريعة لكن بعد فترة هدد عدم االمــن االجتمــاعى بينما ساعد ظهور الموارد المعدنية الكثير من المدن االفريقية على التنمي

هذه المدن لتتعالى الحروب االهلية، بينما ساعد دمج التكنولوجيا واالدارة الجيدة مع ظهور الموارد المعدنيــة اســتدامة المــدن 
  فى دولة االمارات العربية.

حتــى ســاعد االنــدماج بــين التكنولوجيــا واالنســان القيــام ولقد كانت التكنولوجيا الوسيلة الفعالة للتنمية السريعة فى دول اسيا، 
، ومــن هنــا كــان التأكيــد علــى ان المؤشــرات )٢٠١٩،  Boontharm(  ماعية ما ترتــب عليــه خلــال اجتمــاعيباالعباء االجت

ازن بــين الداخلية للمدينة هى الحاكمة فى المردود التنموى حجمــا وتــأثيرا، وأن للمــدن نظامــا ذاتيــا داخليــا هدفــه ايجــاد التــو
  المؤشرات العامة للمدينة لضمان استمراريتها اطول فترة ممكنة.

ويعد الوصول إلى هذه المؤشرات الحاكمة للمدينة ضروريا، حتى يكون اتزانه هــدفا اســتراتيجيا لتنميــة المــدن، وقــد أجــرت 
ارب لــزم تعريــف النضــج بعض الدول دراسات إلستخالص العوامل التى تسهم فى نضج المدينة، وقبل إستعراض هذه التجــ 

  العمرانى.

  التعريفات  - ٣
  النضج  ١- ٣

يعتبر النضج أحد الصفات المرتبطة بالحياة، فكل كائن حى إما سائر على طريق النضــج أو تعــرض لخلــل جعلــه أنهــى هــذه 
  وعواملــهالنضج متى توفرت أسبابه وأدواتــه الرجوع لمسار ، لكن هذا ال يعنى )٢٠١٤(ابو جوخ،    الفترة فى إتجاه االنحدار

، أو هــو النقطــة  الحرجــة بــين المنحــى  ، فالنضج هو عبارة عن فتــرة زمنيــة مثاليــة تعقبهــا فتــور أو أفــول)٢٠١٩(حسين،  
  .)٢٠١٢(المليان،  التنموى الصاعد والهابط

  النضج العمرانى  ٢- ٣
ته العمرانيــة إختلفت الدراسات فــى طريقــة وضــع تعريــف للنضــج العمرانــى، فبــبعض الدراســات عرفتــه عــن طريــق ســما

 والفيزيائبة، فكان تعريف العمــران الناضــج بأنــه العمــران الــذى يتــوفر فيــه التكتــل والحفــاظ والحيويــة ووضــوح الهويــة ... 
)yuye    وAkkelies  ،ودراسات أخــرى عرفتــه عــن طريــق أبعــاده ومؤشــراته التنمويــة، فكــان تعريــف النضــج )٢٠١٣ ،

، (Hiroto, 2017) ة سواء كانت هذه االهداف فيزيائيــة أواجتماعيــة أواقتصــاديةالعمرانى هو تحقق ألهداف التنموية للمدين
لكن يفتقد التعريف األول إلى أليات القياس والتقييم بينما يفتقد التعريف الثانى ألية البحث فى جودة  لالهداف ودرجة تــداخلها 

  للمدنية إعتمادا على متغيرات الداخلية والخارجية لكل مدينة.
بحث النضج العمرانى بأنه أحد االهداف التنموية والفيزيائية على حد سواء ، لكن تختلف درجة تحقــق ســماته مــن ويعرف ال

الوفرات واإلمكانات واألهداف الموضوعة للتنميــة فــى المدينــة، فلكــل مدينــة أو مدينة إلى أخرى، تبعا لوظيفة المدينة ونوع  
  .االقتصادية ووظيفته ورتبته ومواردهاالجتماعية والطبيعية  ألمكانياته  تبعا  المثالى أو النهائى تجمع مستوى من النضج
مراحل نمو تبدأ النشأة وتنتهى باإلضمحالل أو الفتور، فإن النضج يكون أحد هذه المراحل الهامــة، بوإذا سلمنا أن المدن تمر  

يــة واالقتصــادية والبيئيــة المتاحــة لــديها والتى تكون فيه المدينة فى أفضل حالتها نتيجــة إســتغالل جميــع الوفــورات االجتماع
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The research assumes the reason for this difference is the existence of a dynamic internal 
system for each city that works on its own to balance some indicators within the city until it is 
in a mature position. This system depends on multiple factors (social - economic - urban - ...) 
And because the factors are unique to each city, therefore, the planning decision has different 
returns from one city to another due to the difference affecting it, and it is important to 
understand the internal system of the city’s work to be a tool to support the planning decisions 
with its results for the continuity of development and reaching maturity. 
When tracking the factors of city growth, we find that they are many, intertwined and 
variable, so the factors of growth of the city from the Middle Ages differ from the eras of the 
Renaissance and the Industrial Revolution, and therefore it is difficult to consider one of the 
factors as important than the other, so to determine the importance of each factor, the research 
resorted to extracting features and indicators of maturity through the experiences of 
International cities. And the setting of weights for the features and indicators by means of 
recurring statistics in each experiment, establishing a reciprocal relationship between the 
features and indicators, and extracting the relative importance of each indicator.  
The research concluded with the most important results, the most important of which are that 
social indicators are the leaders in the urban maturity process, and the morphological 
indicators have a strong influence on the internal system of city growth and its reaching urban 
maturity. 
 
KEYWORDS: Maturity - Urban maturity - City classification - The cities development 
Ability  

  المقدمة  - ١
، حتــى  )٢٠١٢نــانو،  - (عابــدين    ظهرت المدن من أجل أهداف نبيلة وقد تنــافس الفالســفة لــربط تطبيقاتهــا بمفهــوم الفضــيلة

جاءت الثورة الصناعية فرفعت شعار النفعية فى تخطيط المدن، وتنافست مخططات تنمية المدن فى جذب واستيعاب السكان 
كبيرة، صنفت بعضــها بااليجابيــة كاالنتاجيــة وتــداخل االنســاق نه تحوالت حضرية  وتحقيق الوفورات االقتصادية، ما نتج ع

وبعضــها بــالتحوالت الســلبية كاالمتــدادات العشــوائية، وتحــوالت ال يوجــد حكــم محــدد بشــأنها )٢٠٢٠(بيــومى،  العمرانيــة 
كانــت هــذه التحــوالت مناســبة  لكن عند االمعان النظر نجد سرعة إصدار االحكام على تلك التحوالت، بمعنى أنهكالتحضر،  

لبعض المدن دون أخرى، فالتحوالت الحضرية أنتجت إزدهــارا علــى المســتويات العمرانيــة واالجتماعيــة واالقتصــادية فــى 
بعض المدن واندثارا فى مدن أخرى، باالضافة الى ظهــور نظريــات عمرانيــة مدافعــة عــن الميــزات االجتماعيــة للتحــوالت 

  .)٢٠١٣(لدرع،  الفقراء والفئات المهمشةالسلبية مثل وجود احياء 
ويعود االختالف فى اثر هذه التحــوالت مــن مدينــة إلــى أخــرى الحالــة العمرانيــة الداخليــة للمدينــة نفســها، فــاختالف الحالــة 

  العمرانية من مدينة الى اخرى سببا فى اختالف قوة االستجابة التنمية واتجاهها.
م الداخلى أو الحالة العمرانية الداخلية للمدينة، فالنضج العمرانى هــدف تســعى المدينــة ويرتبط مفهوم النضج العمرانى بالنظا

ذاتيا للوصول إليه، كون النضج يحقق للمدينة أقصى استفادة من الوفورات التنموية عن طريــق ايجــاد تــوازن بــين قطاعــات 
يضا معدالت كبيــرة مــن المرونــة، وكلمــا بنــى النظــام ..) ما يعنى االستدامة وأ  - الطبيعية  –االقتصادية  –التنمية (االجتماعية  

  الداخلى للمدينة على مؤشرات سليمة كلما كان قادرا على الوصول بالمدينة إلى النضج العمرانى.
ويهدف البحث التوصل إلى المؤشرات التى تقود النظــام الــداخلى للمدينــة، ووضــع االهميــة النســبية لهــذه المؤشــرات والتــى 

لضابطة بينها للوصول للنضــج العمرانــى للمدينــة، وذلــك عــن طريــق ســرد التجــارب التــى تناولــت النضــج سيؤدى التنمية ا
مؤشرات النضج العمرانى)، ثــم ربــط المؤشــرات بالســمات فــى عالقــة  –العمرانى على محورين ( سمات النضج العمرانى 

  ضج العمرانى للمدن.تبادلية عن طريق المدرج التكرارى الستنتاج االهمية النسبية لمؤشرات الن
على الفكر النظرى لمراحل نمو المدينة، فقد تتبع لويس ممفورد مراحل نمــو المــدن مــن النشــأة إلــى االنــدثار،   وينبنى البحث

وجود نظام  ويفترض البحثإلى مرحلة  تكون فى حالتها المثالية وهى فترة نضوجها العمرانى، تصل  ليثبت أن معظم المدن  
به مؤشرات داخلية يمكنها زيادة مدى هذه الفترة الوسطى من عمر المدينة، وأن تجــاوز هــذه المؤشــرات   ذاتى للمدينة تتحكم

الجديــد تكون سببا فى التدهور السريع للمدينة لذا يجب تدعيم القرارات التخطيطية بنتائجه للمحافظة على استدامة المدن، أما 
ورات التنموية، والتنبؤ الرياضى المبنــى علــى عالقــة تبادليــة بــين كافــة هو القياس لدرجة استفادة المدينة من الوف  فى البحث

  قطاعات التنمية بالمدينة.
فى أن اإلنجازات التنموية فى مدن كثيرة بمصر ال تتناسب مع الجهود التنموية، وعند التدقيق بــدت إن   المشكالتتتضح أهم  

دراســات القطاعــات التــى تــؤثر علــى التنميــة أو ترتيــب   االسباب الموصلة لذلك قــد تكــون كثيــرة، فربمــا كــان الســبب عــدم
األولويات التنموية، أو أن الهدف التنموى غير واضح، ما يعنى إنفاق إســتثمارات فــى غيــر محلهــا، أو أن مــوارد المدينــة ال 

للجهــود المبذولــة فــى  يتوائم مع وظائفها العمرانية، وبالتالى فإن أحد مكوناتها ليس مؤهال لمزيد من التنمية، ما ينتج عنه حــد
  باقى القطاعات.
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  ملخصلا

التنموى للقرارات التخطيطيــة مــن مدينــة ألخــرى أمــرا هامــا للدراســة واالستقصــاء، حيــث أن القــرار   ف المردودتالاخ  يعد
التخطيطى تختلف فى مردوده كما ونوعا من مدينة ألخرى، فلكل قرار تخطيطى تداعيات إيجابية على أحد قطاعات المدينــة 

موارد المتاحة ليس باليسير عمليا، فتحتاج االستفادة صوى من الالقدة تفاوسلبية على قطاعات أخرى ما يجعل من تحقيق االس
  من الوفورات إلى مؤشرات ضابطة الحداث اتزان بين القطاعات التنموية المختلفة بالمدينة.

ويفترض البحث السبب فى هــذا االخــتالف الــى  وجــود نظــام دينــاميكى داخلــى لكــل مدينــة يعمــل ذاتيــا علــى اتــزان بعــض 
 –اقتصــادية  –تى تكون فى وضعية ناضجة، يعتمد هــذا النظــام علــى عوامــل متعــددة (اجتماعيــة المدينة حخل  دا  راتالمؤش

..)، وألن العوامل صفة فريدة لكل مدينة فالتالى فإن القرار التخطيطى مــردوده مختلــف مــن مدينــة ألخــرى نتيجــة - عمرانية
أداة لتدعيم القرارات التخطيطية بنتائجه إلستمرارية   ينة ليكونلمدل العمإلختالف المؤثر فيه، ومن المهم فهم النظام الداخلى  

  التنمية والوصول للنضج.
وعند تتبع عوامل نمو المدينة نجــدها كثيــرة ومتداخلــة ومتغيــرة، فتختلــف عوامــل نمــو المدينــة مــن العصــور الوســطى عــن 

ة عــن االخــر، فلتحديــد أهميــة كــل ل ذا أهميوامالعحد  عصور النهضة والثورة الصناعية، وبالثالى فإنه من الصعب اعتبار أ
عامل لجأ البحث إلى استخالص سمات ومؤشرات النضج من خالل تجارب مدن عالمية، ووضع االوزان الخاصة بالسمات 
والمؤشرات عن طريق االحصاء التكرارى فى كل تجربــة، ووضــع عالقــة تبادليــة بــين الســمات والمؤشــرات واســتخالص 

  ؤشر.ل ملك  بيةاالهمية النس
وقد خلص البحث لنتائج أهمها أن المؤشرات االجتماعية هى القائدة فى عملية نضج المدن، كما أن المؤشرات المورفولوجية 

  شديدة التأثير على النظام الداخلى لنمو المدينة ووصولها للنضج العمرانى.
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ABSTRACT  
The difference in the developmental impact of planning decisions from one city to another is 
an important matter for study and investigation, as planning differs in terms of quality and 
quantity from one city to another. Each planning decision has a positive impact on one sector 
of the city and negatively on other sectors, which makes the maximum utilization of the 
available resources not practically easy, Maximum utilization of resources needs controlling 
indicators to strike a balance between the various development sectors in the city. 


