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عالقات وحمددات االستدامة احلرضية الدولية

أمحد جارا هلل اجلار اهلل           فائز بن سعد الشهري                عبد اهلل الشهري
قسم التخطيط احلرضي واإلقليمي كلية العامرة والتخطيط بجامعة الدمام 

  shehriam@RCJubail.gov.sa                       fshihri@ud.edu.sa                 pro_ajj@hotmail.com

قدم للنرش يف 1435/6/3هـ ؛ وقبل للنرش يف 1435/12/27هـ

ملخص البحث.  أصبحت التنمية املستدامة بأبعادها املختلفة حمل اهتامم العديد من الباحثني يف خمتلف العلوم، 
وقد أخذت التنمية املستدامة بعدًا هامًا من خالل توايل وتعاقب املؤمترات واملنتديات وامللتقيات التي تنضمها 
الدراسات  من  العديد  قامت  املستدامة  بالتنمية  االهتامم  هذا  ظل  ويف  املتحدة،  األمم  منظمة  عليها  وترشف 
واألبحاث ساعية إىل حتديد مفهوم واضح هلا ووضع مؤرشات ومعايري لقياسها، وكذلك لدراستها كخيار 
التي  االستدامة  مفهوم  الكبري يف  االهتامم  الرغم من  كالتنمية احلرضية. وعىل  تنموي يف جوانب متخصصة 
من  عدد  يف  املؤرشات  من  عدد  واقرتاح  العلمية،  التخصصات  شتى  يف  الدراسات  من  العديد  حمل  كانت 
الدراسات، إال أنه من خالل مراجعة تلك الدراسات، يالحظ بأنه مل حتدد العالقات البينية واالعتامدية بني 

مؤرشات األبعاد املختلفة للتنمية احلرضية الدولية املستدامة. 
هــدف هــذا البحــث هــو حماولــة حتديــد عالقــات وحمــددات التنميــة احلرضيــة املســتدامة الدوليــة بتوظيــف 
بيانــات ثانويــة اســتقيت مــن تقاريــر األمــم املتحــدة عــن مــؤرشات االســتدامة احلرضيــة عــىل عينــة طبقيــة 

من الــدول.
 خلصت الدراسة إىل أن هناك عالقات موجبة قوية بني معظم مؤرشات االستدامة الدولية، بعضها عالقات 
الدولية  احلرضية  التنمية  حمددات  أهم  بأن  املتدرج  االنحدار  حتليل  أوضح  كام   سالبة.  واألخرى  موجبة 
واستهالك  الصحي  والرصف  املحسنة  واملياه  نسمة  ألف  لكل  املركبات  عدد  الرتتيب  عىل  هي  املستدامة 
الكهرباء وكميات ثاين وأكسيد الكربون، وأن عدد املركبات لكل ألف نسمة هو امُلحدد الرئيس لنصيب الفرد 
من استهالك الطاقة الكهربائية حيث إن زيادة مركبة واحدة لكل الف شخص ستصاحب بزيادة لنصيب الفرد 

من االستهالك الكهرباء بمعدل 0.89 كيلواط.

الكلامت املفتاحية: االستدامة احلرضية الدولية، مؤرشات االستدامة، العالقات االرتباطية، حتليل االنحدار 
املتدرج، حمددات االستدامة احلرضية.
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املقدمة:

التنميـة املسـتدامة أصبحت اليـوم مصطلحًا هامًا 
يسـتخدم عـىل نطـاق عريـض ، وتسـعى إدارات املدن 
االسـتدامة  مبـادئ  حتقيـق  إىل  وغريهـا  بلديـات  مـن 
مـن خـالل خططهـا التنمويـة هلـذه املـدن  ولعـل هذا 
االهتـامم بالتنميـة املسـتدامة ناتـج مـن النمو املتسـارع 
املـأوى  لتوفـري  عليهـا  ضغوطـا  ولـد  الـذي  للمـدن 
والطعـام واخلدمـات الالزمـة للسـكان دون اإلرضار 
بالبيئـة ، وهـذا ما يتوافق مـع تعريف التنمية املسـتدامة 
الشـائع االنتشـار الـذي عرفته اللجنـة العامليـة للتنمية 
تلبـي  التـي  ‘‘التنميـة  بأهنـا  ‘‘برونتالنـد’’  والبيئـة 
األجيـال  بقـدرة  املسـاس  دون  احلـارض  احتياجـات 
املقبلـة عـىل تلبيـة احتياجاهتـا اخلاصـة’’ ،  ومـن هـذا 
التعريـف  يتضـح أن للتنميـة املسـتدامة ثالثـة حمـاور 
هامة جيـب تنميتهـا جمتمعة حيـث إن اإلخـالل بواحد 
منهـا يؤثر عـىل املحوريـن اآلخرين وهـذه املحاور هي 

البيئـة، االقتصـاد واملجتمـع.
ولعـل مؤمتـر قمـة األرض Earth Summit الـذي 
عقـد يف مدينـة ريـو دي جانـريو عـام 1992 م قد أبرز 
االهتـامم العاملـي باالسـتدامة، مـن خـالل التأكيد عىل 
عـدم إحلـاق الـرضر باألجيـال القادمـة سـواء بسـبب 
اسـتنزاف املـوارد الطبيعيـة وتلويـث البيئـة أو بسـبب 
الديـون العامـة التي تتحمل عبئها األجيـال الالحقة أو 
بسـبب عدم االكـرتاث بتنميـة املوارد البرشيـة مما خيلق 
ظروفـًا صعبـة يف املسـتقبل نتيجـة خيـارات احلـارض 

 .)UNDP, 1995(

تتمثـل مشـكلة البحـث يف أن هنالـك العديد من 
الدراسـات قـد تناولـت مـؤرشات للتنميـة احلرضيـة 
املسـتدامة، لكنهـا مل حتلـل العالقـات بينهـا وتوضـح 
املسـتدامة،  احلرضيـة  للتنميـة  املحـددة  املـؤرشات 
إزاحـة  ملحاولـة  تـأيت  الدراسـة  هـذه  فـإن  وبذلـك 
الغمـوض عـن هـذا اجلـزء يف حماولـة للتعـرف عـىل 
العالقـات بـني مـؤرشات التنميـة احلرضية مـن جهة، 
ومـن جهـة ثانيـة التعـرف عـىل حمـددات االسـتدامة 

التاليـة: الفرضيـات  احلرضيـة. وذلـك عـن طريـق 
إحصائيـة  داللـة  ذات  عالقـات  هنـاك  ليـس 
مـن  املستشـفة  احلرضيـة  االسـتدامة  مـؤرشات  بـني 

السـابقة. الدراسـات 
إحصائيـة  داللـة  ذات  تأثـريات  هنـاك  ليـس 
مـن  املستشفــة  احلــرضية  االستدامــة  ملــؤرشات 
الدراسـات السـابقة عـىل نصيـب الفـرد من اسـتهالك 

الكهربائيـة. الطاقـة 
ستسـاهم  أهنـا  يف  الدراسـة  هـذه  أمهيـة  تكمـن 
عـن  العربيـة  للدراسـات  علميـة  إضافـة  حتقيـق  يف 
طريـق كشـف الغمـوض فيـام خيـص العالقـات بـني 
مـؤرشات االسـتدامة احلرضيـة مـن جهة، ومـن جهة 
ثانيـة التعـرف عـىل املـؤرشات األكثـر أمهيـة امُلحـددة 

احلرضيـة. لالسـتدامة 

 املفاهيم الرئيسة:
التنميـة  كانـت  املسـتدامة:  التنميـة  مفهـوم 
حماولـة  نقـاش  حمـل  السـبعينيات  عقـد  يف  املسـتدامة 
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إلزاحـة الغمـوض والتوصـل إىل تعريـف مقبـول هلذا 
املفهـوم، وهـل يمكـن حتقيـق تنميـة تتامشـى جنبـًا إىل 
جنـب مع متطلبـات البيئـة، ومـا إذا كان من املناسـب 
التخطيـط لتنميـة اقتصاديـة ال تلحـق الـرضر بالبيئـة، 
باملجتمـع  ينهـض  وتقدمـًا  ازدهـارًا  كذلـك  وحتقـق 
واالقتصـاد وتلبـي طموحات اإلنسـان وال تقيده. ويف 
عقـد الثامنينيـات انترشت فكـرة التنمية املسـتدامة منذ 
صـدور تقريـر Brundtland عـام 1987م حيث عرفت 
التنميـة املسـتدامة بأهنـا التنمية التي تلبـي االحتياجات 
احلاليـة دون أن تسـاوم عـىل قـدرة األجيـال القادمـة 
ويعلـق  اخلاصـة،  احتياجاهتـا  تلبيـة  عـىل  تزامحهـا  أو 
بلـورز عـىل هـذا التعريف بأنـه يتنـاول ثالثـة جوانب 
التطـور، االحتياجـات،  أو  التنميـة  لـه وهـي  مكونـة 
واألجيـال القادمـة، فالتنميـة مرتبطة بالنمـو ذات بعد 
فيزيائـي وكمـي إضافـة لألبعـاد االقتصاديـة والثقافية 
واالجتامعيـة. أمـا بالنسـبة لتلبيـة االحتياجـات التـي 
متعلـق  أخالقـي  جانـب  ذات  فهـي  التقريـر  ذكرهـا 
بإعـادة توزيـع املصـادر والـذي يأخـذ عـدة أشـكال 
تتضمـن املـوارد املاليـة والتقنيـة واحلفـاظ عـىل البيئـة 
وعـىل أم املـوارد األرض بـام فيهـا مـن مصـادر غـري 
متجـددة وغابـات ومزروعـات وغريهـا بحيـث يتـم 
املحافظـة عليهـا وعـدم اسـتنفادها لألجيـال احلاليـة 

.)Blowers,1997  ( واملسـتقبلية 
االسـتدامة احلرضية: ظهـر هـذا املصطلح خالل 

مؤمتـر العمـران 21 لألمم املتحدة ويسـتخلص

 منـه أهنـا هـي تلـك التنميـة التـي متكـن سـكان 
املـدن واملجتمعـات مـن العيـش والعمـل فيهـا حاليـًا 
ويف املسـتقبل وهـي تنميـة تكـون جمتمعـات مسـتدامة 
نظـرا لكوهنا حتتـوي عىل البنيـة األساسـية االجتامعية، 
سـكاهنا،  إليهـا  حيتـاج  التـي  واإلمكانـات  والفـرص 
والفعاليـة  القـدرة  المتالكهـا  مسـتدامة  تنميـة  وهـي 
اإلسـكانية  االحتياجـات  تؤمـن  التـي  االقتصاديـة، 
للسـكان حسـب خمتلف فئاهتـم وقدراهتم يف السـوق، 
كـام أهنـا مسـتدامة لتوفريهـا فـرص حتقيـق طموحات 
كل فئـات السـكان، وهـي تنمية مسـتدامة بيئيًا بسـبب 
حتمـي  فهـي  اإليكولوجـي،  التـالؤم  عـىل  قدرهتـا 
وحتافـظ عـىل البيئـة الطبيعيـة، وتعمـل عـىل تدعيمهـا 
بطـرق تتوائـم مـع احتياجـات املسـتقبل بقـدر مسـاو 

لتعاملهـا مـع احتياجـات احلـارض. 
مـؤرشات التنميـة احلرضيـة املسـتدامة: طـورت 
منظمـة األمـم املتحـدة ممثلـة يف ‘‘املوئـل’’ مـؤرشات 
أداء  أو  االسـتدامة  مـدى  لتقييـم  املسـتدامة  التنميـة 
التنميـة املسـتدامة يف دولـة مـا، حتـى يسـتطيع صنـاع 
السياسـة اسـتخدامها يف عمليات صنع القـرار، إضافة 
أخـذ  إىل  حاجـة  هنـاك  االقتصاديـة  املـؤرشات  إىل 
األداء  لتقييـم  االعتبـار  يف  االجتامعيـة  التنميـة  أوجـه 
العـام للمجتمـع وتقـدم مـؤرشات التنميـة املسـتدامة 
التحذيـرات املبكـرة لتجنـب اخلسـائر االجتامعيـة أو 

املناسـب. الوقـت  البيئيـة أو االقتصاديـة يف 
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الدراسات السابقة:
بمراجعـة العديـد من الدراسـات السـابقة أمكن 
متييـز عـدد من املحـاور التي ركـزت عليها الدراسـات 

ييل: بـام  تتلخص 
دراسـات حاولـت حتديـد مفهـوم التنميـة املسـتدامة، 
الدراسـات  تلـك  ومـن  هلـا:  مـؤرشات  واسـتنتاج 

مـن: كل  دراسـات 
)Lombardia,1999( , )Patrizia & Peter , 2010(,  )Katie   and Ad-

jei-Kum 2000(  )Kropp, 2010(،)Phillips, 2009(,)Hartmut,1999(                     

،Shang, 2009(،)Breheny, ,1992(،)Masnavi, 2007(, ) Edward, & Jep-

son 2004(،  ) )Akimasa and Junyi and Backjin, 2005( ,)XIA,  And 

Anthony,2000(, )Al-But’hie, and Eben , 2002(, ) White  , and Scott 

. 2006(.

وقـد اتضـح مـن مراجعتهـا أهنـا مجيعهـا تتبنـى 
جـاءت  الـذي  املسـتدامة  للتنميـة  العاملـي  املفهـوم 
‘‘برونتالنـد’’،  والبيئـة  للتنميـة  العامليـة  اللجنـة  بـه 
وتتخـذ كذلك مـن مـؤرشات ‘‘املوئـل’’ أساسـا لبناء 
املـؤرشات اخلاصـة هبـذه الدراسـات واتضـح اتفـاق 
الدراسـات عـىل عدد مـن املـؤرشات هي التي سـوف 

الدراسـة. تسـتخدم يف هـذه 
دراسـات حاولت اخلـروج بإسـراتيجيات تنموية ملدن 
أو قـرى تعتمـد عـى مبـادئ التنميـة املسـتدامة: ومـن 

تلـك الدراسـات دراسـات كل من:
)Adinyira, and Seifah, and Adjei-Kumi, 2007(, 

)Al-Shehri, 2001(, )Oduwaye, 2009( , )Mark, 2010( , 

)Lindsey, 2009(, )Geoffrey, 1996(, )Porta, and Renne, 

2005( , )Gordon, and David, 2003(, )Sahely, ; Kenne-

dy; Christopher ; Adams, Barry . 2005( , )EVR, 2006( 

, )Thai, 2008(, )Sterner, Carl. 2008(.

حيـث أتـت هـذه الدراسـات مـن مـدن وقـرى 
خمتلفـة مـن دول وأقاليـم خمتلفـة، حتـاول مجيعها حتقيق 
ومـن  والقـرى،  املـدن  هـذه  يف  االسـتدامة  مبـادئ 
أبعـاد خمتلفـة، حيـث إن مـن هـذه الدراسـات مـا ركز 
عـىل اجلوانـب البيئيـة بشـكل كبـري ومنهـا مـا تنـاول 
إضافـة اىل البيئـة اجلوانـب العمرانية، وجوانـب النقل 
واملواصـالت كمنطلـق يتـم مـن خاللـه حتقيـق تنميـة 

مسـتدامة.
دراسـات حاولـت تطويـر جوانـب حمـددة مـن التنمية 
ختطيـط  أو  البيئـة  محايـة  أو  السـياحية  التنميـة  مثـل 
املواصـالت: ومن تلك الدراسـات دراسـات كل من:

)Lombardi, 1999 b(,) Nichols, and Atkinson, 2008(, )White 

;McCrum; Blackstock;and Scott ,2006(. 

لتحقيـق  حمـددة  بأهنـا  الدراسـات  هـذه  متيـزت 
االسـتدامة مـن خـالل جانـب تنمـوي واحـد، وقـد 
يمكـن  االسـتدامة  بـأن  الدراسـات  هـذه  خرجـت 
معايـري  اىل  تشـري  ومل  املـدروس  اجلانـب  يف  حتقيقهـا 
اجلانـب  هـذه  يف  االسـتدامة  لقيـاس  مـؤرشات  أو 

املـدروس. 
إضافـة إىل ذلـك أصـدرت العديـد مـن الـدول 
املتقدمـة والدول النامية أدلـة لتفعيل التنمية املسـتدامة 
يف التخطيـط التنمـوي، ومن ذلك الدليـل الذي أعدته 
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العربيـة  باململكـة  والقرويـة   البلديـة  الشـؤون  وزارة 
السـعودية عـام 1426هـ. كذلك سـعت بعض الدول 
انطالقـا مـن توجيهـات االمم املتحـدة لتطبيـق التنمية 
املسـتدامة كمنهـج للتنميـة من خالل تطويـر مؤرشاهتا 
التجـارب  هـذه  ومـن  معهـا  تتناسـب  التـي  املحليـة 
العامليـة اململكـة املتحدة، الواليات املتحـدة األمريكية، 
ومعايـري  مـؤرشات  طـورت  حيـث  وسـويرسا، 
للدولـة ولبعـض املـدن حسـب طبيعـة اسـتخدامات 
األمـم  مـؤرشات  مـن  خمتزلـة  جلهـا  هبـا،  األرايض 
املتحـدة.  ومـن التجـارب االقليميـة جتربـة البحريـن، 
األردن، ومـرص والتـي جـاءت منبثقـة مـن مـؤرشات 
منظمـة اإلسـكو حتـت مظلـة األمـم املتحـدة )اللجنـة 
االقتصاديـة واالجتامعيـة لغـريب آسـيا، )2000(. عىل 
الصعيـد املحـيل للمملكـة العربيـة السـعودية جـاءت 
جتربـة املدينـة املنـورة  كرائـدة أوىل وقـد سـميت هـذه 
املـؤرشات باملرصـد احلـرضي وقـد تـم استسـقاء جل 
املـؤرشات مـن مـؤرشات األمـم املتحـدة إضافـة اىل 
بعـض املـؤرشات تـم صياغتهـا لتواكـب خصوصيـة 
املدينـة املنـورة )أمانـة املدينـة املنـورة، )1426(، تـىل 
ذلـك قيـام مدينـة الريـاض بإعـداد مؤرشات مشـاهبة 
)اهليئـة العليـا لتطويـر مدينـة الريـاض، )1430( ثـم 
حرضيـًا  مصـدرًا  طـورت  أيضـًا  التـي  جـده  مدينـة 
يرصـد قيم هذه املـؤرشات ، وتسـعى أمانـات اململكة 

وبلدياهتـا لتطويـر مراصـد حرضيـة مشـاهبة
  ولعـل دراسـة ) XIAO وآخـرون ،2010( عـن 
مـؤرشات االسـتدامة للمـدن الصينيـة هـي األحـدث 

أن  مـن  بالرغـم  أنـه  إىل  الدراسـة  وخلصـت  عامليـًا، 
كثـريا مـن املـدن الصينيـة ال حتقـق املـؤرشات املطلوبة 
كحـاالت  أخـذت  التـي  املـدن  أغلـب  يف  واملتوفـرة 
مرجعيـة إال أن هنـاك عـددًا مـن املـدن الصينيـة تظهر 
تـم  وقـد  احلرضيـة.  االسـتدامة  مـؤرشات  يف  تقدمـا 
تصنيـف املـدن الصينيـة اىل أربـع جمموعـات بنـاًء عىل 

نتائجهـا يف مـؤرشات التنميـة احلرضيـة املسـتدامة.
وأخريًا قام )اجلار اهلل والشـهري 2013( بدراسة 
هدفـت لتعيـري وتنميـط االسـتدامة احلرضيـة الدولية، 
التنميـة  ملـؤرشات  إجرائـي  تعريـف  إىل  توصلـت 
احلرضيـة املسـتدامة التـي يمكـن توظيفهـا يف املقارنـة 
أربـع جمموعـات  إىل  الـدول  الـدول، وتصنيـف  بـني 
التعاريـف اإلجرائيـة. وكان مـن أهـم  حسـب تلـك 
توصياهتـا إجـراء دراسـات مكملـة للدراسـة السـابقة 
مـؤرشات  بـني  واالعتامديـة  البينيـة  العالقـات  حتـدد 
االبعـاد املختلفـة للتنميـة احلرضيـة املسـتدامة لتحديد 
التنميـة  يف  املحـددة  واملـؤرشات  املهمـة  العالقـات 
احلرضيـة املسـتدامة مـن جانب، ومـن جانـب آخر أن 
حُتدد الفـروق املهمة بني متوسـطات مـؤرشات التنمية 
احلرضيـة املسـتدامة يف املجموعة الواحدة مـن الدول، 
وبـني جمموعـات الـدول املصنفـة يف تلـك الدراسـة. 

التوصيـة  سـتنفذ  احلاليـة  الدراسـة  فـإن  عليـه 
السـابقة بمحاولة حتديـد العالقات البينيـة واالعتامدية 
احلرضيـة  للتنميـة  املختلفـة  األبعـاد  مـؤرشات  بـني 
واملـؤرشات  املهمـة  العالقـات  لتحديـد  املسـتدامة 

املسـتدامة. احلرضيـة  التنميـة  يف  املحـددة 



أمحد جارا هلل اجلار اهلل، فائز بن سعد الشهري، عبد اهلل الشهري: عالقات وحمددات االستدامة احلرضية الدولية. 254

خالصة الدراسات السابقة:
مـن خـالل مراجعـة الدراسـات السـابقة يمكن 
احلرضيـة  التنميـة  عـن  التاليـة  باخلالصـة  اخلـروج 

املسـتدامة:
عىل الرغـم من االهتامم الواسـع من املتخصصني 
يف خمتلـف العلـوم بمفهـوم االسـتدامة بصـورة عامـة 
واالسـتدامة احلرضيـة بصـورة خاصـة التـي عاجلـت 
مـؤرشات االسـتدامة وحماولـة تطبيقاها، وعـىل الرغم 
من أن دراسـة اجلار اهلل والشهري السابقة )2013( قد 
عرفـت إجرائيـًا مـؤرشات التنميـة احلرضية املسـتدامة 
وصنفـت الـدول إىل أربـع جمموعـات، يالحـظ أن أي 
مـن الدراسـات مل تتطـرق لتحديـد العالقـات املهمـة 
بـني مؤرشات االسـتدامة احلرضية يف البلـدان املختلفة 

ومل حتـدد املـؤرشات املهمـة فيها.
التنميـة املسـتدامة مفهـوم ظهـر أساسـًا للمحافظة  •

عـىل البيئـة يف ضـوء عمليـات التنميـة املختلفـة ومنها 
املتالحقـة  املؤمتـرات  مـع  وتطـور  احلرضيـة،  التنميـة 
ليشـمل مجيـع أوجـه التنمية بام فيهـا التنميـة العمرانية، 
ويسـعى إىل ترشـيد اسـتنزاف املوارد، وحتقيـق العدالة 

للمجتمـع، وحفـظ حـق األجيـال القادمة.
أبعـاد التنميـة املسـتدامة األساسـية هـي: البيئيـة،  •

والعمرانيـة.  املؤسسـاتية  االجتامعيـة،  االقتصاديـة، 
تـم اخلـروج  الـذي  النظـري  وذلـك حسـب اإلطـار 
بـه مـن دراسـة أبعـاد التنميـة املسـتدامة والـذي يمثله 

التـايل: الشـكل 

الشكل رقم )1( األبعاد الرئيسة للتنمية املستدامة

إن أهـم املـؤرشات التـي ينبغـي إدخاهلا يف دراسـة  •
االسـتدامة احلرضيـة املـؤرشات التاليـة:

املسـتدامة  احلرضيـة  التنميـة  مـؤرشات   :)1( رقـم  اجلـدول 

اإلجرائيـة وتعريفاهتـا  السـابقة  الدراسـات  مـن  املستشـفة 

أهنا  عىل  املتفق   )2008( املتحدة  األمم  مؤرشات  املصدر: 

مؤرشات حمددة يف أغلب الدراسات السابقة.

التعريف اإلجرائياملؤرشم
)%( النسبة املئوية للنمو السنويالنمو السكاين1

عدد السكان يف الكيلو مرت املربعكثافة السكان2

)%( النسبة املئوية من عدد تعداد السكان يف أكرب املدن3
السكان يف املناطق احلرضية

تعداد السكان يف التجمعات 4
احلرضية أكرب من مليون

)%( النسبة املئوية من إمجايل 
السكان 

النسبة من السكانسكان املناطق احلرضية5

مرافق الرصف الصحي 6
املحسنة

نسبة السكان احلرض الذين 
تتوفر هلم 

نسبة السكان احلرض الذين مصدر حمسن ملياه الرشب7
تتوفر هلم

مركبة لكل 1000 شخصعدد املركبات8

عدد تالميذ املرحلة االبتدائية 9
لكل معلم

تلميذ لكل معلم

مستخدم لكل 100 شخصعدد مستخدمي اإلنرتنت10

كيلو واط للشخصمعدل استهالك الكهرباء 11

معدل انبعاثات غاز ثاين اكسيد 12
الكربون

الف طن لكل شخص 
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تـكاد تتفق الدراسـات عـىل أن اسـتهالك الطاقة 
هـو املـؤرش الذي يمكـن عن طريقـه قياس االسـتدامة 
بصـورة عامـة واالسـتدامة احلرضيـة بصـورة خاصة. 
اسـتهالك  مـن  الفـرد  نصيـب  اعتبـار  يمكـن  عليـه 

الكهربـاء هـو املـؤرش التابـع يف هـذه الدراسـة.

منهجية البحث وخطواته اإلجرائية:

منهج البحث:
الوصـــفي  املنهـج  البحـث  هـــذا  ينهـج 
املقـارن  السـببي  والوصفـي  االرتباطـي  بمدخليـه 
)العسـاف، 1986(. لتحقيـق هـدف البحـث املتمثـل 
يف حتديـد العالقـات بـني مـؤرشات التنميـة احلرضيـة 
للتنميـة  امُلحـددة  املـؤرشات  وحتديـد  املسـتدامة، 

املسـتدامة. احلرضيـة 

جمتمع البحث وعينته:
جمتمـع البحـث املطبقة عليـه الدراسـة مجيع دول 
العـامل املمثلـة يف األمـم املتحـدة. وسـيتم متثيـل ذلـك 
املجتمـع بعينـة طبقيـة ممثلـة لـكل قـارات العـامل آسـيا 
وأسـرتاليا، أفريقيـا، أوروبا، أمريكا الشـاملية، وأمريكا 
اجلنوبيـة. لقـد تـم اختيـار مـن كل قـارة مخـس دول 
تعكـس مسـتويات خمتلفة حيـث إن أحدهـا يمثل دولة 
متقدمـة وأخرى متثل دولـة مرتفعة الدخـل وثالثة متثل 
دولـة متوسـطة الدخـل ورابعـة متثـل دولـة منخفضـة 
الدخل وخامسـة متثـل الدولة األوىل يف القـارة، إضافة 

اىل الدولـة التـي يسـعى البحـث لتحديـد موقعهـا من 
هـذه الدول وهـي اململكـة العربية السـعودية، وبذلك 
يكـون جممـوع الـدول )26( دولـة بحيث يمثـل قاريت 
اليابـان، ماليزيـا، اسـرتاليا،  آسـيا وأسـرتاليا كل مـن 
عـامن وباكسـتان. فيـام يمثل قـارة أفريقيـا دول جنوب 
أفريقيـا، مـرص، نيجرييـا، غينيـا والسـنغال. وأمـا قارة 
أوروبـا فيمثلهـا أملانيا، بولنـدا، ألبانيا، مالطـا ورصبيا. 
الشـاملية  أمريـكا  لقـارة  املمثلـة  الـدول  وجـاءت 
الواليـات املتحدة، املكسـيك، هنـدوراس، بنام وكوبا. 
وأخـريًا  قارة أمريـكا اجلنوبية يمثلها الربازيل، تشـييل، 

والربغواي. اإلكـوادور  بوليفيـا، 

األساليب اإلحصائية املستخدمة: 
تم توظيــف أســلوب االرتبـــاط ألن حتليـــل 
فائقـة ألنـه  أمهيـة  ذات  إحصائيـة  أداة  االرتبـاط هـو 
يـؤدي إىل نتائـج متتـاز بالدقة، فهـو حيقق وصفـًا دقيقا 
للعالقـة بـني املتغـريات يمكن مـن التعرف عـىل إذا ما 
كانـت العالقـات االرتباطية موجبة أو سـالبة، وفيام إذا 
كانـت قويـة أو ضعيفة، كـام أن دقة داللة تلـك العالقة 
اإلحصائيـة تبعـد احتـامل املصادفـة يف حدوثهـا، وهو 

مـا حيقق أحـد أهـداف البحـث احلايل. 
املشـرتك  للتوزيـع  دراسـة  هـو  االنحـدار  ألن 
ملتغرييـن أو أكثـر أحدمهـا مثبت عند مسـتويات معينة، 
خطـأ،  دون  يقـاس  متغـري  أحيانـًا  عنـه  يعـرب  كـام  أو 
ويسـمى متغري مسـتقل  Independent واآلخر غري مقيد 
ويأخـذ قيـام خمتلفـة عنـد كل مسـتوى مـن مسـتويات 
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 Dependent التابـع   باملتغـري  ويسـمى  املسـتقل  املتغـري 
ويسـتخدم حتليـل االنحـدار كأسـلوب إحصائي كمي 

يف النواحـي التاليـة: 
قيـاس مـدى االرتبـاط الـكيل بـني املتغـري التابـع . 1

املسـتقلة.  املتغـريات  أو  واملتغـري 
تقديـر نسـبة تفسـري كل متغـري مسـتقل لالختالف . 2

التابع.  املتغـري  يف 
توقـع وتنبـؤ سـلوك املتغـري التابـع يف ضـوء تأثـره . 3

املتغـريات املسـتقلة.  باملتغـري أو 
إجـراء سلسـلة من االختبـارات الفرضيـة ألي من . 4

العالقـات الثالثة السـابقة. 
وحيــث إن أســـلوب االنحـــدار التدرجيـــي 
متغـري  تفسـري كل  نسـبة  ُيعطـي   Stepwise Regression

مرتبة حسـب أمهيـة املتغري يف التحليـل، أي أن التحليل 
يبـدأ بتحديـد أهـم متغـري وينتهـي باملتغري األقـل أمهية 
يف تفسـري االختـالف الـذي حيـدث يف املتغـري التابـع. 
وتسـتند طريقة حسـاب االنحـدار املتـدرج، عىل أنه يف 
البـدء يتـم حسـاب ارتبـاط ثنائي بـني أحـد املتغريات 
املسـتقلة واملتغـري التابـع. وال يكون اختيار هـذا املتغري 
املسـتقل عشـوائيًا بـل يتـم االختيـار عـىل أسـاس أن 
املتغـري املسـتقل هو أقـوى املتغريات ارتباطـا مع املتغري 
التابـع ويفـرس أكرب قـدر منه، ثـم يدخل متغري مسـتقل 
بـدورة  يكـون  اآلخـر  املسـتقل  املتغـري  وهـذا  آخـر، 
أقـوى املتغـريات بعـد املتغـري األول من حيـث عالقته 
باملتغـري التابـع، ثـم يدخـل املتغـري الثالث الـذي يفرس 
أكـرب كميـة ممكنة ممـا تبقى مـن تبايـن يف املتغـري التابع. 

يف  أمهيتهـا  حسـب  تباعـًا  املتغـريات  تدخـل  وهكـذا 
تفسـري التبايـن يف املتغري التابـع. ويمٌكن هـذا التحليل 
التحليـل  إىل  الداخلـة  املتغـريات  أمهيـة  معرفـة  مـن 
ومـدى قوهتـا يف تفسـري النتائـج املتحصلة مـن معادلة 
االنحـدار، حيـث يتـم اسـتبعاد املتغـريات غـري املهمة 
وتبقـى املتغريات اهلامـة يف نموذج االنحـدار. عليه كام 
 )Stepwise regression( تـم توظيـف االنحـدار املتـدرج
لتحديد املـؤرشات امُلحددة للتنمية احلرضية املسـتدامة 

لتحقيـق اهلـدف الثـاين هلـذا البحث.

إعداد املعلومات للتحليل: 
تـم وضـع البيانـات اخلاصـة ببيانـات مـؤرشات 
التنميـة احلرضيـة املسـتدامة يف مصفوفـة تـم إعدادهـا 
تـم  التـي  مـؤرشا   )12( وعددهـا  املـؤرشات  مـن 
استشـفافها يف اإلطـار النظـري للدراسـة ومـن بيانات 
األمـم املتحـدة عـن احلـاالت الدراسـية وهـي الدول 
املختـارة وعددهـا )26( دولـة. وللبـدء يف التحليل تم 

القيـام باخلطـوات التاليـة:
حتويـل قيـم املتغـريات إىل نسـب مئويـة: يف هذه 
 12 وعددهـا  املـؤرشات  مجيـع  حتويـل  تـم  اخلطـوة 
باملصفوفـة األوليـة يف 26 حالة إىل نسـب مئوية وذلك 

حتـى تتوحـد مجيـع املتغـريات يف الوحـدة املئويـة. 
حتويـل النسـب املئويـة إىل قيـم لوغارثيميـة: ويف 
هـذه اخلطـوة تـم حتويـل مجيـع املتغـريات مـن نسـب 
توزيـع  اعتداليـة  لوغارثميـة، لضـامن  قيـم  إىل  مئويـة 
البيانـات وتفـادي القيـم املتطرفـة الصغـرية جـدًا إذا 



257جملة العامرة والتخطيط، م27)2(،  الرياض ) 2015م / 1436هـ (

مـا قورنـت مـع القيـم العليـا فإهنـا سـوف تؤثـر عـىل 
التحليـل وتسـبب إربـاكًا يف دقـة التحليـل، ولقـد تـم 
اعتداليـة  لضـامن  وذلـك  االلتـواء  معامـل  احتسـاب 

توزيـع البيانـات بحيـث تصبـح مـا بـني )3±(.
حتويـل القيـم اللوغارثمية إىل قيـم معيارية: وهنا 
تـم حتويـل مجيـع القيـم إىل قيـم معياريـة حتـى تتوحد 
املتغـريات يف القيـم املعياريـة ومـن ثـم إمكانيـة قياس 

وتأثرياهتا. عالقاهتـا 

حتليل املعلومات:

التنميــة  مــؤرشات  بــن  العالقــات  حتديــد  أوالً: 
الدوليــة: املســتدامة  احلرضيــة 

مـن أجل التعـرف عـىل العالقات بـني مؤرشات 
حسـاب  إىل  ُعمـد  الدوليـة،  احلرضيـة  االسـتدامة 
بـني مـؤرشات االسـتدامة  االرتبـاط  قيـم معامـالت 
احلرضيـة الدوليـة كام هـو مبـني يف اجلدول رقـم )2(.

123456789101112املؤرشات

1الكثافة

0.281املدن الكبرية

0.0541-0.32املدن أكثر من مليون

0.231-025*0.40عدد املركبات

1*0.250.45-0.10.05مصدر املياه

1**0.72*0.070.52-0.160.14رصف صحي

**-**0.60*0.1220.0010.50-0.28النمو احلرضي
0.58

1

1*-0.39**0.51*0.44**0.60*0.10-0.240.14سكان احلرض

1**0.57*-0.41**0.54*0.44**0.89*0.46-0.080.31الكهرباء

**-**0.490.56**0240.91-0.360.30اإلنرتنت
0.54

0.57**0.82**1

1*-0.4-0.36*-0.310.49-0.36-0.17-0.36-0.230.03-0.13طالب/ معلم

1-0.12**0.52**0.230.230.220.270.71**0.26051-0.34-0.06ثاين أكسيد الكربون

 * العالقة دالة إحصائيا عند 0.05                                                          ** العالقة دالة إحصائيا عند 0.01

اجلدول رقم )2(: معامالت االرتباط بن مؤرشات االستدامة احلرضية الدولية
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هنـاك  أن   )2( رقـم  اجلـدول  بيانـات  مـن  يالحـظ 
االسـتدامة  مـؤرشات  معظـم  بـني  قويـة  عالقـات 
احلرضيـة الدوليـة بعضهـا  موجبـة والبعـض اآلخـر 
سـالبة وهـي ذات داللـة إحصائيـة عالية. كـام يالحظ 
بـأن هنـاك مؤرشين ذوا عالقـات قوية ودالـة إحصائيًا 
مـع ثامنيـة مـن املـؤرشات هـو عـدد املركبـات لـكل 
إمجـايل  مـن  احلـرض  سـكان  ونسـب  نسـمة   1000
السـكان ، يليهـام مـؤرش نصيـب الفـرد مـن اسـتهالك 
بسـبعة  إحصائيـًا  ودالـة  قويـة   بعالقـات  الكهربـاء 
مـؤرشات ، ثـم تتناقص العالقـات الدالـة إحصائيًا إىل 
سـت عالقات  ملـؤرش اإلنرتنـت والـرصف الصحي ، 
فخمـس عالقات كام هـو احلال يف كل مـن املاء فثالث 
عالقـات لثاين اوكسـيد الكربـون، بينام تسـود عالقتني  
ملـؤرش طـالب أالبتدائـي ، وجمرد عالقـة واحدة ملؤرش 
الكثافـة السـكانية و مل تظهـر أي عالقـات مهمة ملؤرش 

املدن.  أكـرب 
عـىل ضـوء ذلـك يمكـن متييـز عـدد مـن أنـامط 
العالقـات بني مؤرشات االسـتدامة احلرضيـة الدولية. 

والقويـة . 1 املوجبـة  العالقـات  هـو  األول  فالنمـط 
التأثـري  ذات  املـؤرشات  بـني  إحصائيـًا  والدالـة 
الدوليـة،  احلرضيـة  البيئـة  اسـتدامة  السـلبي عـىل 
ممثلـة يف مـؤرشات عـدد املركبات لكل ألف نسـمة 
واسـتهالك الفـرد للكهربـاء وكميـات ثاين أكسـيد 

الكربـون.
 أمـا النمـط الثاين فهـو العالقـات املوجبـة والقوية 2. 

التأثـري  ذات  املـؤرشات  بـني  إحصائيـًا  والدالـة 

يف  ممثلـة  احلرضيـة  البيئـة  السـتدامة  اإلجيـايب 
مـؤرشات توفـر مصـادر املـاء وشـبكات الـرصف 
الصحـي وخدمـات    اإلنرتنـت والتعليـم االبتدائـي.

بينـام النمـط الثالث هـو العالقات املوجبـة والقوية . 3
الديموغرافيـة  املـؤرشات  بـني  إحصائيـًا  والدالـة 
للتنميـة احلرضيـة ممثلـة يف مـؤرشات ممثلـة يف املدن 
املليونيـة ونسـب النمـو للسـكان احلـرض وإمجـايل 

سـكان احلـرض.
 وأخـريًا مل تظهـر أيـة عالقـات مهمـة ملـؤرش أكـرب 4. 

التـي  النتيجـة  مـع  تتوافـق  األنـامط  هـذه  املـدن. 
توصـل إليهـا الباحثـان يف دراسـة سـابقة )اجلاراهلل 
والشـهري، 2013م( ، وهـي أيضـًا تنـدرج حتـت 
أبعـاد النموذج النظـري للتنمية احلرضية املسـتدامة 
يف الشـكل رقـم )1( التـي تـم استشـفافه آنفـًا مـن 

مراجعـة األطـر النظريـة الدراسـات السـابقة. 
حتديـد  هـو  البحـث  هـذا  هـدف  إن  وحيـث 
 ، الدوليـة  احلرضيـة  االسـتدامة  وحمـددات  عالقـات 
الكهربـاء  اسـتهالك  مـن  الفـرد  نصيـب  مـؤرش  وأن 
كان لـه عـدد مـن العالقـات الدالـة إحصائيًا مـع عدد 
كان  أنـه  إىل  إضافـة   ، املسـتقلة  املـؤرشات  مـن  كبـري 
املتغـري االنسـب الـذي حيقـق أفضـل النتائـج لعمليـة 
حتليـل االنحـدار كـام اظهـرت نتيجـة حتليـل االنحدار 
أفضـل  حتـدد  التـي  االوليـة  األتوماتيكيـة  اخلطيـة 
االنحـدار  لتحليـل  أسـلوب  وأفضـل  تابـع   متغـري 
املتـدرج ، التـي أظهـرت بـأن أفضـل مؤرش تابـع هلذه 
الدراسـة نصيـب الفـرد مـن اسـتهالك الكهربـاء وهو 
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الدراسـات  أمجعـت  الـذي  املتغـري  الوقـت  نفـس  يف 
السـابقة عـىل أنـه املتغـري امُلهـم يف قيـاس  االسـتدامة 
احلرضيـة، وأن أفضـل أسـلوب انحـدار متعـدد هـو  

.)Forward  Stepwise regression(

السـابقة  االرتبـاط  معامـالت  قيـم  إن  وحيـث 
تعكـس  ال  قـد  حـده،  عـىل  وآخـر  مـؤرش  كل  بـني 
الصـورة احلقيقـة للعالقـات بـني املـؤرشات جمتمعـة، 
ولكنهـا قـد تعـزى بصـورة أكـرب إىل التعامـد اخلطـي 
تعنـي  التـي   )multicollenrty problem( بينهـا  املشـرتك 
تكـرار وتضخيـم التأثـري املخفـي غـري احلقيقـي الذي 
أجـل  ومـن  املـؤرشات.  بـني  مالحظتـه  يمكـن  ال 
وحتديـد ناحيـة،  مـن  املشـكلة  تلـك  مـن  التخلـص 
لنصيـب  املسـتقلة(  )املـؤرشات  املحـددة  املـؤرشات 
الفرد من اسـتهالك الطاقـة الكهربائية )املـؤرش التابع(
مــن ناحيــة أخــرى، تـم توظـيف حتليـل االنحــدار 

.)Forward Stepwise regression(املـتدرج
وبام ان توظيف هذا األسـلوب يسـتدعي استيفاء 
عـدد من االفرتاضـات التـي يتطلبها حتليـل االنحدار. 
البيانـات  توزيـع  يكـون  أن  االفرتاضـات  وأول هـذه 
سـويًا، وهـو مـا تـم بعمليـة حتويل قيـم املتغـريات إىل 
قيـم لوغارثميـة لضـامن التوزيـع الطبيعـي )اجلـريس( 
اسـتيفاء  مـن  التأكـد  تـم  وبذلـك  البيانـات  لتلـك 
التحليـل.  أسـلوب  يتطلبـه  الـذي  األول  االفـرتاض 
وبـم البيانـات املسـتخدمة هـي بيانـات فرتيـه، فقد تم 
اسـتيفاء االفـرتاض الثـاين، أما االفـرتاض الثالث وهو 
أن يكـون هنـاك عالقـات ذات داللـة إحصائيـة بـني 

املتغـري التابـع الـذي يمثلـه يف هـذه الدراسـة نصيـب 
الكهربائيـة واملتغـريات  الطاقـة  الفـرد مـن اسـتهالك 
املسـتقلة، فقـد تبني مـن مصفوفـة معامـالت االرتباط 
بـأن أغلب املـؤرشات ذات داللة إحصائيـة مع نصيب 
الفـرد مـن اسـتهالك الكهربـاء. وأخـريًا يفـرتض أن 
تكـون املتغريات املسـتقلة مسـتقلة عن بعضهـا البعض 

وهـو مـا سـيحققه أسـلوب االنحـدار املتدرج. 
     بعـد اسـتيفاء االفرتاضـات السـابقة ومن أجل 
املتغـريات املسـتقلة، تـم تطبيـق  التعـرف عـىل أمهيـة 
أسـلوب االنحـدار املتدرج والـذي جـاءت نتائجه كام 
هـي موضحـة يف خمرجـات أسـلوب حتليـل االنحـدار 
معامـالت  يوضـح   )3( رقـم  واجلـدول  النهائيـة. 
االرتبـاط والتحديـد واخلطـاء املعيـاري للعالقات بني 

املـؤرش التابـع واملـؤرشات املسـتقلة املهمـة.

بن  املتعدد  اخلطي  االنحدار  نموذج  خالصة   )3( رقم  اجلدول 

املتغريات املستقلة ومؤرش االستدامة احلرضية الدولية.

يالحـظ مـن بيانـات اجلـدول أن هنـاك عالقـة 
ارتباطيـه قويـة موجبـة بـني مـؤرش نصيـب الفـرد من 
اسـتهالك الكهربـاء ومـؤرشات عـدد املركبـات لـكل 

املؤرش
معمل 

االرتباط 
)R(

معامل 
التحديد 

معامل 
التحديد 

املعدل

اخلطأ 
املعيار

0.890.780.781657عدد املركبات

املدن أكثر من 
0.920.840.841471مليون

ثاين اوكسيد 
0.870.870.861367الكربون
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ثـاين  إنتـاج  وكميـات  املليونيـة  واملـدن  نسـمة  ألـف 
الكربـون.  وأكسـيد 

مقـدار  فتوضـح  التحديـد  معامـالت  قيـم  أمـا 
تأثـري تلك املـؤرشات عىل نصيـب الفرد من اسـتهالك 
إىل  التأثـري  معامـل  قيمـة  وصلـت  حيـث  الكهربـاء، 
وتـزداد  بعضهـا،  مـع  الثالثـة  للمـؤرشات   0.79
التـوايل  عـىل  تأثـريًا  األقـل  املـؤرش  بحـذف  تدرجييـًا 
املركبـات  عـدد  ملـؤرش   0.87 إىل  النهايـة  يف  لتصـل 
لوحـدة، أما قيـم معامـل التحديد املعـدل والتي تقيس 
التأثـري الفعـيل للمؤرشات املسـتقلة، فيالحـظ أن أكرب 

قيمـة للمعامل كانت مـن نصيب عـدد املركبات وتقل
 القيمـة بإضافـة مـؤرش آخـر حتـى تصل إىل أقـل قيمة 
عندمـا جتمـع املـؤرشات مـع بعضهـا. وهـذا يعنـي أن 
عـدد املركبـات يـأيت يف املرتبـة االوىل يف تفسـري نصيب 
الفرد من اسـتهالك الكهربـاء، يليه باملرتبـة الثانية عدد 
املـدن املليونيـة، ثم كميات ثـاين أكسـيد الكربون. هذه 
الصورة سـتتضح أكثـر يف خمرجات النمـوذج األخرى 
التاليـة. واجلـدول رقـم )4( يوضـح اختبـار الداللـة 
اإلحصائيـة لنموذج االنحـدار املسـتخدم يف التحليل.

املعنويةاختبار »ف«متوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتاملؤرشات

عدد املركبات

243199441143149944االنحدار

89000. 65902747242745948الفروقات

25املجموع

املدن أكثر من 
مليون

1296467792129646779االنحدار

60000. 2163441232163441الفروقات

25املجموع

ثاين اوكسيد 
الكربون

89323189389323189االنحدار

48000. 18567415221867415الفروقات

25املجموع

اجلدول رقم )4( : نتيجة اختبار)ف( جلودة نموذج االنحدار اخلطي املتعدد بن املتغريات املستقلة ومؤرش االستدامة احلرضية الدولية.
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ودالالهتا  )ف(  اختبار  قيم  ان  توضح  اجلدول  بياانت 
فروقاً  هناك  أن  تبني  حيث  السابقة،  النتائج  تعزز  اإلحصائية 
ذات داللة إحصائية يف العالقات بني تفسري نصيب الفرد من 
استهالك الكهرابء واملؤشرات املدخلة تتدرج يف االرتفاع إبخراج 
املؤشرات األقل أتثرياً على املؤشر التابع خالل عملية التحليل 

لتصل أقصى قيمة هلا مع ارتفاع تدرجيي وملحوظ يف قيم )ف( 
من 48 جلميع املؤشرات املستقلة املدخلة حىت تصل إىل 89 
مع مؤشر عدد املركبات لكل ألف نسمة لوحده.  هذه احلقيقة 
ستتضح أكثر يف املخرج التايل للنموذج الذي حيدد مقدار أتثري 

املتغريات املستقلة على املتغري التابع.

املؤرشات

املعامالت املعريهاملعامالت غري املعريه

املعنويةأختبار "ت"
بيتااخلطا املعياريبيتا

449التقاطع

13

 668-

12

54

301-

10

42

0.001 

4590.8870.9790337.

1.3449.4100.000املركبات

5820.832التقاطع

0.235

1.182 -0.249

1.2279.6620.000املركبات

19.72.7320.012املليونية

5700.714التقاطع

0.185

0.217

0.527 -0.603

1.387.3780.000املركبات

19.092.2230.037املليونية

0.0002.1550.42الكربون

اجلدول رقم )5(: نتائج معامالت االحندار للمتغريات املستقلة ومدى أتثريها على مؤشر االستدامة احلضرية الدولية

معامالت  قيم  أن  توضح  اجلدول  لبيانات  نظرة 
االنحدار امُلعريه وقيم اختبار )ت( ودالالهتا االحصائية 
عىل  تأثريًا  األقل  املؤرشات  بإخراج  تدرجييًا  ترتفع 
املؤرش التابع حتى تصل أقىص قيمة يف النهاية يف عالقة 
عدد املركبات لكل نسمة مع نصيب الفرد من استهالك 
املؤرش  هو  املركبات  عدد  أن  يعني  وذلك  الكهرباء، 
األهم واملحدد لنصيب الفرد من استهالك الكهرباء ثم 

يأيت بعده عدد سكان املدن املليونية فكميات إنتاج ثاين 
أكسيد الكربون أي أن: -

نصيب متوسط استهالك الفرد للكهرباء = 
 + 944 )القاطع(

+ 98.0 )عدد املركبات لكل 0001 شخص(
ألف  لكل  واحدة  مركبة  زيادة  أن  يوضح  وهذا 
الفرد من استهالك  بزيادة لنصيب  شخص ستصاحب 
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الكهرباء بمعدل 0.89 كيلواط.
تسـجيل  أمكـن  السـابق  التحليـل  عـىل  بنـاء 
احلقائـق التاليـة عـن عالقـات وحمـددات االسـتدامة 

الدوليـة: احلرضيـة 
أن هنـاك عالقـات قويـة ذات داللـة إحصائيـة 
احلرضيـة  االسـتدامة  مـؤرشات  معظـم  بـني  عاليـة 
سـالبة. اآلخـر  والبعـض  موجبـة  بعضهـا  الدوليـة 
بـني  العالقـات  أنـامط  مـن  عـدد  متييـز  أمكـن 

- هـي:  الدوليـة  احلرضيـة  االسـتدامة  مـؤرشات 
والقويـة  املوجبـة  العالقـات  هـو  األول  النمـط 
والدالـة إحصائيـًا بـني املـؤرشات ذات التأثري السـلبي 
يف  ممثلـة  الدوليـة،  احلرضيـة  البيئـة  اسـتدامة  عـىل 
مـؤرشات عـدد املركبات لكل ألف نسـمة واسـتهالك 

الفـرد للكهربـاء وكميـات ثـاين أكسـيد الكربـون. 
والقويـة  املوجبـة  العالقـات  هـو  الثـاين  النمـط 
والدالـة إحصائيـًا بني املـؤرشات ذات التأثـري اإلجيايب 
عـىل اسـتدامة البيئـة احلرضية ممثلـة يف مـؤرشات توفر 
مصـادر املـاء وشـبكات الـرصف الصحـي وخدمات 

اإلنرتنـت والتعليـم االبتدائـي. 
النمـط الثالـث هـو العالقـات املوجبـة والقويـة 
والدالـة إحصائيًا بـني املـؤرشات الديموغرافية للتنمية 
احلرضيـة ممثلـة يف مـؤرشات ممثلـة يف املـدن املليونيـة 
ونسـب النمو للسـكان احلرض وإمجايل سـكان احلرض.
النمـط الرابـع هو عـدم ظهور أية عالقـات مهمة 

ملؤرش أكـرب املدن.
البحـث  هـدف  ضـوء  يف  التابـع  املـؤرش  إن 

وخالصـة الدراسـات السـابقة ومن خـالل العالقات 
االرتباطيـة الدالـة إحصائيـًا باملـؤرشات االخـرى هو 
)نصيـب الفـرد من اسـتهالك الكهرباء( وهـذه احلقيقة 
أكدهتـا   اخلطـوة االوىل يف توظيـف أسـلوب االنحدار 
املتعـدد وهـي االبتـداء يف توظيـف اسـلوب االنحدار 
األتوماتيكـي، التي أكدت بدورها بان أفضل اسـلوب 
انحـدار تدرجيي هلـذه الدراسـة هو اسـلوب االنحدار 

.)forward Stepwise regression( التدرجيـي االمامـي 
املتـدرج  االنحـدار  حتليـل  نمـوذج  ضـوء  يف 
االمامـي أخرجت عدد مـن املؤرشات غـري املهمة، ومل 
يتبقـى إال ثالثـة مؤرشات مسـتقلة هي عـدد املركبات 
املليونيـة  املـدن  سـكان  وعـدد  نسـمة  ألـف  لـكل 
وكميـات إنتـاج ثـاين أكسـيد الكربـون. عليـه أدخـل 
يف نمـوذج حتليـل االنحـدار املتـدرج األمامـي النهائية 
تلـك املـؤرشات املسـتقلة، إضافة إىل نصيـب الفرد من 

اسـتهالك الكهربـاء كمـؤرش تابـع.
إن تأثـري املـؤرشات املسـتقلة عـىل نصيـب الفرد 
من اسـتهالك الكهرباء وصلـت إىل 0.79 للمؤرشات 
الثالثـة مـع بعضهـا، هـذه النسـبة مـن التفسـري تـزداد 
التـوايل  عـىل  تأثـريًا  األقـل  املـؤرش  بحـذف  تدرجييـًا 
لتصـل يف النهايـة إىل 0.88.5 ملـؤرش عـدد املركبات 

ة. حد لو
إن هناك فروقـًا ذات داللة إحصائية يف العالقات 
بني نصيـب الفرد مـن اسـتهالك الكهربـاء ومؤرشات 
عـدد املركبـات لـكل ألف نسـمة وعـدد سـكان املدن 
املليونيـة وكميـات ثـاين أكسـيد الكربـون، تتـدرج يف 
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االرتفـاع بإخـراج املـؤرشات األقـل تأثريًا عـىل املؤرش 
التابـع خـالل عمليـة التحليـل لتصـل أقـىص قيمـة هلا 
مـع ارتفـاع تدرجيي وملحـوظ يف قيم اختبـار )ف( من 
47.8 جلميـع املؤرشات املسـتقلة املدخلـة حتى تصل 
إىل 88.5 مـع مـؤرش عـدد املركبات لكل ألف نسـمة 

لوحده.    
إن عـدد املركبـات لـكل ألـف نسـمة هـو املؤرش 
امُلحـدد لالسـتدامة احلرضيـة يليـه زيـادة عدد سـكان 
الكربـون،  أكسـيد  ثـاين  انبعـاث  ثـم  املليونيـة  املـدن 
حسـب ما هو متوفـر من بيانـات عن التنميـة احلرضية 

حاليًا. الدوليـة 
يف اخلتـام فان هذه النتائج توضـح، أنه عىل الرغم 
مـن أن حتليـل االرتبـاط قد اوضـح أن هنـاك عالقات 
قويـة سـالبة أو موجبـة وذات دالالت إحصائيـة عالية 
بـني مجيـع مـؤرشات االسـتدامة احلرضيـة عـدا مؤرش 
حتليـل  يـأيت  مدينـة،  أكـرب  سـكان  عـدد  هـو  واحـد 
االنحـدار املتـدرج لُيلخـص هـذه العالقـات بثـالث 
عالقـات بـني املـؤرش التابـع ممثـاًل نصيـب الفـرد مـن 
لـكل  املركبـات  عـدد  مـن  وكل  الكهربـاء  اسـتهالك 
ألـف نسـمة وعـدد سـكان املـدن املليونيـة وكميـات 
ثاين أكسـيد الكربـون. ويف النهاية فـإن النموذج خيتزل 
هـذه العالقـات بعالقـة واحـدة هـي العالقة مـع عدد 
املركبـات لكل ألف نسـمة. وهذا يعنـي أن هذا املؤرش 
الفـرد  نصيـب  التأثـري عـىل  األوىل يف  املرتبـة  يـأيت يف 
مـن اسـتهالك الكهربـاء، وهـو بذلـك يعتـرب أفضـل 
املـؤرشات املحـددة لالسـتدامة احلرضية الـذي ينبغي 

أخـذه يف االعتبـار يف الدراسـات املسـتقبلية.
وأخـريًا فـأن املالحظة املهمـة التي ينبغـي التنويه 
إليهـا هنـا، هي أن هناك مؤشـًار مهـاًم للغايـة يف التنمية 
احلرضيـة مل تتوفـر عنـه بيانـات يف إحصـاءات األمـم 
املتحـدة، هـو نصيب الفـرد مـن األرض احلرضية كون 
األرض احلرضيـة املـؤرش الرئيـس لقيـاس االسـتدامة 
يف التنميـة احلرضيـة، والـذي ينبغـي أن توفـر البيانات 
عنـه يف إصـدارات األمـم املتحـدة املسـتقبلية، إذا مـا 
اريـد التوصـل إىل نتائـج تعكـس بصـورة دقيقـة واقع 

االسـتدامة يف التنميـة احلرضيـة الدولية.
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Abstract: The different dimensions of sustainable development was the focus of many researchers in the various 
sciences. Sustainable development is an important dimension in many conferences and forums, which held by the 
United Nations, institutions and agencies. However, despite the great interest in the concept of sustainability, still the 
interrelationships and dependency among urban sustainability indicators were not determined. 
The objective of this research is to determine relationships and determinants of urban sustainability indicators. The 
research employed secondary data from United Nations› reports about urban sustainability indicators on a stratified 
sample from those countries, in order to achieve the previously mentioned purpose.    
Results show that there are strong positive relationships between most indicators, some of them were positive, 
others were negative. Stepwise regression analysis indicated that the most important determinants of international 
sustainable urban development are respectively the number of vehicles per 1,000 people, and population of millions 
city and quantities of CO2.
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