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مفهوم املدينة يف ضوء تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

أمحد بن جار اهلل اجلار اهلل              سارة بنت عبد اهلل الغامدي
جامعة الدمام - كلية العامرة والتخطيط - قسم التخطيط احلرضي واإلقليمي

sgamdi@yahoo.com                          pro_ajj@hotmail.com  

قدم للنرش يف 1436/5/4هـ ؛ وقبل للنرش يف 7/18 /1436هـ

الزمن يف إحداث  ملخص البحث.  لقد سامهت ثورة تقنية املعلومات واالتصاالت يف أقل من عقدين من 
أضاف  قد  الشامل  بمفهومها  املدن  احتوى  الذي  التغري  هذا  املعارص.  احلرضي  الواقع  عىل  عميقة  تغيريات 
الرغم من اشتغال  القرن احلادي والعرشين. وعىل  املدينة يف  التحديات يف حتديد وتعريف مفهوم  املزيد من 
الوصول إىل إمجاع حول  يتمكنوا من  التقنيات احلديثة عىل احليز احلرضي إال أهنم مل  تأثري  بدراسة  الباحثني 
طبيعة هذا األثر. هذا االختالف والتعدد يف األطروحات أدى إىل ظهور العديد من التوجهات التي تصف 
املدينة يف تفاعلها مع موجة التقنية احلديثة. ونظرًا ألمهية املدن يف املجاالت املتعددة املرتبطة بالتخطيط احلرضي 
ورضورة اإلحاطة بمفاهيمها الصحيحة كافة لغرض االستفـادة منها حلـل املشاكل التنمويـة واالجتمـاعيـة؛ 
املعلومات  تقنية  املتالحقة يف  التطورات  املدينة يف ضوء  الغموض يف مفهوم  البحث هبدف كشف  تم إجراء 
واالتصاالت، وذلك من خالل مناقشة املصطلحات املستجدة ملفهوم املدينة بمراجعة تفصيلية نقدية ملفاهيم 
املدن التقنية كافة. ووضع األطر النظرية لتصنيف املدينة املعارصة يف تفاعلها مع التقنية املعلوماتية؛ من مراجعة 
أدبيات املوضوع والوصول إىل األبعاد الرئيسية التي تصف مفهوم املدينة التكنولوجية املعارصة. هذه األبعاد 

حتددت يف التكنولوجيا، واإلنسان، واملجتمع واملؤسسية، واالقتصاد والبيئة، وأخريًا احليز واملرونة.

الكلامت املفتاحية: مفهوم املدينة، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تصنيف املدن، التخطيط احلرضي. 
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1. املقدمة
إن اجلدليـة والغمـوض اللذيـن تتمتع هبـام املدينة 
للعديـد  مسـتمرًا  وشـغفًا  خصبـة  مـادة  منهـا  جعـال 
التمجيـد  فمـن  والشـعراء؛  والباحثـني  الكّتـاب  مـن 
هلـا ووصـف حماسـنها يف كتابـات منصـف الوهايبـي 
غـادة  بأشـعار  هلـا  احلنـني  إىل  املجـذوب،  وحممـد 
و  Paul Auster روايـات  يف  الغمـوض  ومـن  السـامن، 

Cavafy والتناقـض كـام يظهـره Baudelaire إىل النظـرة 

جـرا،  إبراهيـم  وجـرا   ،T. S. Eliot عنـد  العدائيـة 
وميخائيـل نعيمـة. هـذه املدينـة برمزيتهـا وحضورهـا 
شـغلت العديـد مـن الفالسـفة واملنظريـن واملخططني 
بـدءًا بأفالطـون ومدينتـه الفاضلـة ووصـوالً إىل باقي 
اليوتوبيـا Utopia يف العـر احلديـث كاملـدن احلدائقية 
)Ebenezer Howard, 1902( واملـدن الرشيطيـة، واملدينة 
الصناعيـةTony Garnier( (، واملعـارصة، ومدينـة الغـد 
 Friedmann,( اجليـدة  واملدينـة   ،)LeCorbusierm,1929(
مجيـع   .)Fainstein, 2005( العدالـة  ومدينـة   ،)2000

هـذه املفاهيـم واألطروحـات املتعـددة نظريـًة كانـت 
أم تطبيقيـة حاولـت أن تضـع صـورة مرشقـة ومثاليـة 
يف  تشـرك  وهـي  املدينـة.  عليـه  تكـون  أن  جيـب  ملـا 
قاعـدة واحـدة كوهنـا هتـدف إىل معاجلة مشـاكل قائمة 
الفعاليـة  إىل  وقاطنيهـا  باملدينـة  والوصـول  ومتفشـية 
القصـوى واألهـداف املنشـودة سـواء كانـت اجتامعية 
أو اقتصاديـة أو بيئيـة. هـذا الزخـم يف تعاطـي مفهـوم 
املدينـة والتعددية يف تنـاول معطياهتا يرجـع إىل التعقيد 
الـذي تعكسـه املدينـة يف بنائهـا ووظائفهـا وتفاعالهتا 

خصائـص  واختـالف  الزمـن  عـر  نموهـا  وتـدرج 
قاطنيهـا ومواردها وأنظمتهـا اإلداريـة والطبيعية وهو 
مـا جيعـل تأطريهـا يف تعريف ومفهـوم موحـد جامع؛ 

مهمـة غـري سـهلة إن مل تكـن مسـتحيلة.
ت  وإن كانـت املدينـة بمفهومهـا العـام قـد حتـدَّ
التعريـف اجلامـع واملانـع واحلـد األدنـى مـن االتفاق 
عـىل املعايري )اجلار اهلل، 1420هــ: اخلياط، 1409هـ: 
السـريياين، 1408هــ(؛ فـإنَّ ثـورة تقنيـة املعلومـات 
قـد  احلـرضي  الواقـع  عـىل  وتأثريهـا  واالتصـاالت 
وتعريـف  حتديـد  يف  التحديـات  مـن  املزيـد  أضافـت 
مفهـوم املدينـة يف القـرن احلـادي والعرشيـن. وعـىل 
الرغم من اشـتغال الباحثني بدراسـة تأثري التكنولوجيا 
احلديثـة عىل احليـز احلرضي وتشـكيِله مـن بداية حقبة 
الثامنينـات؛ إال أهنـم مل يتمكنـوا من الوصـول إىل إمجاع 
حـول طبيعـة هـذا األثـر عدا عـن كونـه حاصـاًل وأن 
الرئيـي  الـدور  واالتصـاالت  املعلومـات  لتقنيـة 
يف  والتعـدد  االختـالف  هـذا   .)Meshuri, 2013( فيـه 
األطروحـات حـول البعـد التقني الذي أصبـح يف أقل 
مـن عقديـن مـن الزمـن جـزءًا ال يتجـزأ مـن حياتنـا 
اليوميـة؛ أدى إىل ظهـور العديـد مـن التوجهـات التي 
تصـف املدينـة يف تفاعلها مع موجة التقنيـة املعلوماتية. 
واإللكرونيـة   ،Virtual واالفراضيـة   ،Smart فالذكيـة 
 ،Digital Knowledge، والرقميـة  Electronic، واملعرفيـة 

واملتنقلـة Mobile والسـحابية Cloud؛ مـا هـي إال بعض 
األوصـاف من قائمـة طويلـة ارتبطت باملدينـة وبدأت 
حتـدد مفهومهـا املعـارص وعالقتهـا بطفـرة املعلومات 
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واالتصـاالت. ومـع وفـرة ورواج املصطلحـات التـي 
تصـف هـذه التوجهـات التقنيـة وتشـابه خصائصهـا 
العامـة؛ قد يلتبـس عىل املختصـني قبل األفـراد مفهوم 
مـن  كلٍّ  حتـت  نشـاطها  وطبيعـة  ومقوماهتـا  املدينـة 
املسـميات املختلفـة. أضـف إىل ذلـك عـدم توفـر أو 
)عـدم اإلمجـاع عـىل( تعريب لبعـض هـذه التوجهات 
 Ubiquitous City-Augmented( التي تصـف املدينة مثـل
املنطلـق  هـذا  ومـن   .)City-Hybrid City-City of bits

الغمـوض  حـول  وتتمحـور  البحـث  إشـكالية  تـرز 
الـذي حييـط بمفهوم املدينـة املعـارصة وعالقتها بتطور 
تقنيـات االتصـال واملعلومـات. وبنـاء عـىل إشـكالية 
البحـث تـم حتديد سـؤال حمـوري للبحث وهـو كيف 
يمكـن الوقـوف عـىل هـذه املفاهيـم التقنيـة للمدينـة 
وتأصيـل مدلوالهتـا الصحيحـة وهـو مـا يسـاعد عىل 
اإلحاطـة هبـا ووضعهـا ضمـن أطـر تصنيفيـة وأبعـاد 

حمددة.

1.1.  هدف البحث
مـن خـالل العـرض السـابق إلشـكالية البحـث 
وسـؤاله املحـوري، كان اهلـدف الرئيـي للبحـث هو 
كشـف الغمـوض يف مفهوم املدينة يف ضـوء التطورات 
واالتصـاالت.  املعلومـات  تكنولوجيـا  يف  املتالحقـة 

وتـم حتقيـق اهلـدف مـن خـالل التايل:
مناقشـة املصطلحات املسـتجدة ملفهوم املدينة  ●

املدينـة  ملصطلحـات  نقديـة  تفصيليـة  بمراجعـة 
املعلومـات  وتكنولوجيـا  التحـرض  أدبيـات  يف 

واالتصـاالت.
إدراج أطـر حمـددة لتصنيف املفاهيـم املتعددة  ●

التكنولوجية. للمدينـة 
تأصيـل علمي ملفهـوم املدينة عىل ضـوء نتائج  ●

مسـح األدبيـات السـابقة والوصـول إىل األبعـاد 
الرئيسـية التي تصف مفهـوم املدينـة التكنولوجية 

املعارصة. 

2.1.  منهجية البحث
اعتمـد البحـث عـىل املدخـل الوثائقـي للمنهـج 
الوصفـي وتم مجع املعلومـات من العديد مـن املصادر 
الثانويـة. ومـن خـالل اإلشـكالية التـي تـم رشحهـا 
وبعـد حتديـد السـؤال املحـوري واألهـداف؛ انقسـم 

البحـث إىل جزئـني رئيسـيني:
عـىل  بالركيـز  اهتـم  )النظـري(:  األول  اجلـزء 
مفهـوم املدينة كليـًا والنظريـات التي سـيقت من أجل 
املدينـة  ملعنـى  واضـح  حتديـد  إىل  والوصـول  تأطـريه 
وخواصهـا مـن أجـل االسـتفادة مـن األطـر النظريـة 
احلـرضي  التخطيـط  مفاهيـم  تأكيـد  مـع  املقرحـة، 
للمـدن مـن ناحيـة تفاعلهـا مـع التكنولوجيـا احلديثة 

. فقط
التكنولوجيـة  للتوجهـات  الزمنـي  التـدرج   .2

للمدينـة: 
1.2. املفاهيـم التكنولوجيـة للمدينـة املعـارصة 

وخصائصهـا. 
2.2.  االختالف يف التصنيف.
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تصنيـف  حماولـة  إىل  ويتطـرق  الثـاين:  اجلـزء 
خـالل  مـن  املعـارصة  التكنولوجيـة  املدينـة  مفاهيـم 

خصائصهـا.  عـىل  الركيـز 
للمدينـة  التكنولوجيـا  املفاهيـم  تصنيـف   .3

املعـارصة:
1.3. تصنيف املدينة حسب عالقة التكنولوجيا 

باملدينة. 
الـذي  احليـز  حسـب  املدينـة  تصنيـف   .2.3

 . تشـغله
3.3. تصنيف املدينة حسب البعد االجتامعي.

4.3. تصنيف املدينة حسب البعد البيئي. 
5.3. تصنيف املدينة حسب البعد االقتصادي. 

وقـد تـم حـر املفاهيـم التـي تصـف املدينـة يف 
ظـل ثـورة تقنيـة املعلومـات واالتصـاالت بنـاء عـىل 
مراجعـة الدراسـات السـابقة يف أربعـة عـرش مفهومـًا 

رئيسـيًا انظـر اجلـدول رقـم )2(.
ومـن أجل تصنيـف املفاهيـم املختلفـة واملتعددة 
للمدينـة التقنيـة تم االسـتفادة مـن األطروحـات التي 
 ،)Nam & Pardo, 2011(و  )2010 )فرحـي،  سـاقها 
يف  1420هــ(  اهلل،  )اجلـار  و   )2013 )مدوكـي،  و 

توضيـح مفهـوم املدينـة ومقوماهتـا املتعـددة. 
ولكـن قبـل البـدء جيـب توضيـح أن مـن أهـم 
التـي تـم مواجهتهـا يف البحـث هـي عـدم  العقبـات 
وجـود إمجـاع عـىل تعريـب معظـم املصطلحـات التي 
تصـف بعـض التوجهـات احلرضيـة املعـارصة للمدن

Ubiquitous city-Augmented city-Hybrid city- مثـل:   
City of Bits-Eco-tech-tele city. وهـو مـا أوجب اقراح 

بعـض الرمجـات لبعض هـذه املفاهيـم كالتايل:

اجلـدول 1: الرتمجـات املقرتحـة لبعـض املفاهيم التقنيـة للمدينة 

الباحث. قبـل  من 

بعـض املصطلحـات مل يتـم التوصـل إىل ترمجة مناسـبة 
City of Bits, tele city:هلـا مثـل

2. التدرج الزمني للتوجهات التكنولوجية للمدينة
إن ثـورة التقنيـات املعـارصة بوهجهـا وتأثريهـا 
ورسعـة نموهـا وانتشـارها تـكاد تـوازي كل الثورات 
العلميـة السـابقة التـي عارصهتـا البرشيـة. وظهـرت 
املعلومـات  تقنيـات  بدخـول  التطـور  هـذا  بـوادر 
الثامنينـات،  منتصـف  يف   Information Technology

تقنيـة االتصـاالت  باندماجهـا مـع  وتوجـت ذروهتـا 
التسـعينات  Communication Technology يف منتصـف 

بعـدًا جديـدًا وعـددًا ال حيـى مـن  للبرشيـة  لتفتـح 
األنظمـة واخلدمـات والتطبيقـات التي شـكلت احلياة 

املعـارصة. املدنيـة 

Ubiquitous cityاملدن الوجودية/ كلية الوجود
Augmented cityاملدن املعززة
Hybrid cityاملدن املهجنة

Cloud cityاملدن السحابية
Mobile Cityاملدن املتنقلة
E-topia Cityاملدن اليتوبية

Eco-tech cityاملدن االيكوتقنية
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بالتغـري   IT املعلومـات  تقنيـة  ترتبـط  مـا  عـادة 
االجتامعـي- التقنـي socio-technical، بينام تشـري تقنية 
االتصاالت IC إىل شـبكة االتصـاالت الرقمية بوصفها 
واحلكومـات  األفـراد  بـني  احلـوار  لتجسـري  وسـيلة 
والعالقـات االجتامعيـة )Meshur, 2013(. هـذا التطور 
غـري املسـبوق للتقنيـات احلديثـة أثر بشـكل مبـارش أو 
غـري مبارش عـىل املظاهـر احلرضيـة كافة. فجميـع هذه 
التقنيات املعلوماتيـة وأنظمتها الرقميـة، واالفراضية، 
احليـز  مفهومنـا عـن  والسـحابية سـتغري  والوجوديـة 
والزمـن واملسـافات )Meshur, 2013( و‘‘العالقـة بـني 
اخلـاص والعـام’’ )Cuff, 2003( وعـىل جتاربنـا احلياتيـة 
داخـل املـدن )Lange, 2009(. التطور اهلائـل يف تقنيات 
املعرفـة واملعلومـات انعكـس عىل التخطيـط احلرضي 
يف ظهـور عـدد كبـري مـن املفاهيم تصـف تأثـري التقنية 
أو تطبيقاهتـا عـىل املدينة املعـارصة بجوانبهـا املختلفة. 
 Smart وهـي كـام يظهـر يف اجلـدول )1( املدينة الذكيـة
 Economic املـدن االقتصاديـة ،KBC مـدن املعرفـة ,city

االفراضيـة  املـدن   ،E-City اإللكرونيـة  املـدن   ،city

املـدن   ،Digital City الرقميـة  املـدن   ،Virtual Cities

الوجوديـة )كليـة الوجـود( Ubiquitous، املـدن املعززة 
املـدن   ،Mobile City املـدن اجلوالـة   ،Augmented City

 ،Eco-tech االيكوتقنيـة  مدينـة   ،Hybrid City اهلجينـة 
مـا هـذه   .City of Bitو Cloud City السـحابية  املدينـة 

املفاهيـم إال جـزء مـن املسـميات التـي تشـبعت فيهـا 
الرقميـة  باملعلومـات  فضاءاهتـا  تشـبعت  كـام  املدينـة 
حـدوث  إىل  أدى  مـا  وهـو  االفراضيـة.  والبيانـات 
ومعرفـة  بينهـا  فيـام  التفريـق  يف  صعوبـة  أو  لبـس 
مقومـات كل منهـا. وهـو ما قـد يعيق دجمهـا يف خطط 
التنميـة واالسـتفادة منهـا يف حتقيـق التطـور للمدينـة 
واملجتمعـات، أو نقدهـا مـن ناحيـة أخـرى والتأكـد 
مـن جدواها والفائـدة مـن تبنيها. ومن أجـل التوصل 
إىل فهـم أكر هلـذه املصطلحـات والتوجهـات التقنية، 
سـوف يتـم مجعهـا يف اجلـدول رقـم )2( + )3( مـن 
يسـهل  مـا  وهـو  وخواصهـا  تعاريفهـا  حـر  أجـل 
تصنيفهـا الحقـًا وحتديـد نقـاط تقاطعهـا واختالفهـا.
التوجهـات  أن   )2( الزمنـي  اجلـدول  ويظهـر 
الثامنينـات  بمنتصـف  بـدأت  للمدينـة  التكنولوجيـة 
بدخـول تكنولوجيـا املعلومـات مـن خـالل مصطلح 
املدينـة الذكية، واسـتمرت بالتطـور والتغيري باألخص 
يف حقبـة التسـعينات حتـى دخـول العـام 2008 عنـد 
)Aurigi,2008( لــ  املعـززة  املـدن  مصطلـح  ظهـور 
أخـرى  مفاهيـم  وجـود  مـن  وبالرغـم  وتوقفـت. 
 Hybrid واملهجنـة   ،cloud city السـحابية  املـدن  مثـل 
أنـه  إال  Humane؛  واإلنسـانية   Creative واإلبداعيـة 
بسـبب عـدم وجـود إمجـاع عـىل مفهومهـا أو تكـرار 
السـتخدامها ضمـن املراجعـات األدبية؛ تـم التغايض 

عنهـا.
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اجلدول رقم 2: اجلدول الزمني ملفاهيم التقنية للمدينة املعارصة.

 التقنيات املستخدمة املفهوم

 Smart Ubiquitous /Web 3.0/real-time/ hybrid/ information elements املدن الذكية

 (VRGIS)  نظام املعلومات اجلغرايف االفرتايض Virtual املدن االفرتاضية

 ٤G- Wired time-real -Broadband-Fi hot spots-plentiful Wi -IT resourcesاملدينة السلكية 

 Information  time-real– Broadband مدن امللعومات

 VR /Wireless/ broadband communications  الواقع االفرتايض  Digital املدن الرقمية

 Eco-techاملدن االيكوتقنية 
 /نظام معلومات حرضي(IT)  تكنولوجيا املعلومات (ET) نظم تكنولوجيا البيئة

 (CT)  تكنولوجيا االتصاالت

 U-city USN /BcN / GeoWeb/ ambient intelligence (AmI) Augmented realityاملدن كلية الوجود 

(AR)/ Web 3.0, 2.0/Internet of things (IoT) 

 Network Internet geography- domain name registrations- and backbone networks مدن الشبكات

 Mobile Wireless/Real-time املتنقلة املدن

 

املعــارصة  للمدينــة  التكنولوجيــة  املفاهيــم   1.2
ئصهــا  خصا و

معينـًا  توجهـًا  تصـف  التـي  املصطلحـات  هـي 
يف عالقـة املدينـة ومتازجهـا مـع التكنولوجيـا احلديثـة 
واالتصـاالت.  املعلومـات  تكنولوجيـا  وحتديـدًا 
 Maeng & Budić ( 2010  ( اسـتخدم  حـني  ويف 
لوصـف   ’’Metaphor ‘‘اسـتعارات/  مصطلـح 

اسـتخدم للمدينـة؛  املسـتحدثة  املفاهيـم  هـذه 
مفهـوم  أو  مبـدأ  مصطلـح   Nam & Pardo , (2011(

Concept باإلضافـة إىل Label لوصـف هـذه املفاهيـم.

تـم  أيضـًا   )  Albino and Others 2014  ( دراسـة  ويف 
 Concept مفهـوم  أو  مبـدأ  اسـتخدام  يف  التنـاوب 
ومصطلـح Term. وهكـذا اعتمـدت كلمـة ‘‘مفهـوم’’ 
للتعبـري عـن املسـميات املتعـددة للمدينـة املعـارصة. 
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ف املفهوم
تعري

 

 Intelligent/ Smart City املدن الذكية

عدة األدوات واالتصاالت الداخلية بأجهزة اجلوال وأجهزة تعمل املدن الذكية (بمسا

االستقبال التي تقوم بتجميع البيانات احلقيقية وحتليلها) عىل حتسني إمكانية التنبؤ 

  (Chen Ritzo et al. 2009) . بالتدفقات احلرضية وإدارهتا وامليض قدًما بذكاء املدينة

ص
صائ

خل
ا

 

 

  .),Meshur 2013وترتبط عادة باقتصاد املعرفة ( اإللكرتونية توصف بمناطق جتريبية لتطبيقات احلكومة -

 .مرتبطة بمفاهيم النمو الذكي -

 احلرضية.  اإلدارةتركز عىل حتديات وقضايا  -

دة زيا حتقيقومن ثم افة ك احلصول عىل املعلومة املناسبة يف الوقت املناسب يساعد عىل اختاذ القرار املناسب من قبل املمثلني احلرضيني -

 ) ,Khansari, 2013  Mostashari, & Mansouri(   االستدامة الشاملةو جودة احلياة

 اإلبداع هو املحرك الرئييس للمدينة الذكية.  -

 .واملعرفة، هلا أدوار رئيسية يف املدينة الذكية ،والتعلم ،والتعليم ،عوامل البعد اإلنساين بام يف ذلك الناس -

 .لدولة مع القطاعات املختلفة فيها وكيف يتم تسيري الدولة من أهم ركائز املدينة الذكيةالعالقة بني الدولة وهيئات ا -

 .)Khansari & others, 2013من مقومات هذه املدينة ( االستدامة واحلامية أيضاً  -

                                   اعيةإبدنمط حياة إىل  نيها والوصولقاط إمكاناتمتعددة الستغالل  اً توفر فرص إنسانيةاملدن الذكية هي مدن  -

) Nam, & Pardo, 2011 .( 

 .)problem solverقادرة عىل توليد احللول ( -

ف املفهوم
تعري

 

 Virtual City املدن االفرتاضية

                      استنساخ كافة العنارص احلرضية الواقعية وتصورها داخل الفراغ االفرتايض

 )Anttiroiko, 2013 .( 

 "املحاكاة التفاعلية والتحليل البيئي االفرتايض هلدف ختطيط األماكن احلرضية احلقيقية"أو 

(Dodge, Doyle, Smith, & Fleetwood, 1998) . 

ص
صائ

خل
ا

 

فرتايض داخل شوارعها ومبانيها. تتيح للمستخدم التنقل االو VR مدن افرتاضية ثالثية األبعاد تعتمد عىل تقنيات الواقع االفرتايض -

 .غالباً  اإلنرتنتتتوفر عىل  الواملدن الواقعية األكثر االحرتافية ختدم جهات أخرى كالدولة والقطاع اخلاص 

امعي فاعل االجت، والقدرة عىل دعم التثراء يف حمتوى املعلومات املسندة جغرافياً و واقعية للمكان احلرضي املحدد، توفر املدن االفرتاضية -

 يف عملية اختاذ القرار.كافة احلرضية  األطرافمع 

 .للمدن أو مناطق حمددة فيها كان ذلك كام أهنا تسمح باكتشاف سيناريوهات التخطيط احلرضي البديلة سواء -

 .)Dodge, Doyle, Smith, & Fleetwood, 1998( املدن وإدارةتعد أداة رئيسية للتخطيط  -

 ). Nam, & Pardo, 2011 ( تنفذ مجيع مهامها يف الفضاء اإللكرتوين -

ف املفهوم
تعري

 

 Wired City  املدينة السلكية

لقطاع األعامل  ICTهي املدينة التي توفر مجيع خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

     Information  Highways  لومات الرسيعةواالستخدام السكني من خالل خطوط املع

) Nam, & Pardo, 2011 .( 

اجلدول رقم 3: تلخيص للمفاهيم املختلفة التي تصف تفاعل املدينة مع تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات.
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ف املفهوم
تعري

 

 Informational city  مدن املعلوماتية

، وهي مدينة املجتمع املعلومايت التي تلعب فيها الشبكات والتدفق Castell (1989)مدينة 

        يًا يف صياغة الشبكات املجتمعيةمركز دوراً  ”Spaces of Flows“الفراغي 

 ), 2010ćiMaeng, Bud .( 

جلمهور عن اإىل  هي بيئات رقمية جتمع املعلومات من املجتمعات املحلية وتعيد تسليمها"

 ). Nam, & Pardo, 2011 ( "طريق بوابات اإلنرتنت

ص
صائ

خل
ا

 

 

 والزمن. الثقايف عن احليزجتريد للمفهوم  -

 .ترتكز عىل املفاهيم التالية: تكنولوجيا املعلومات، إعادة اهليكلة االقتصادية، وعمليات اإلقليمي احلرضي -

 . العوملة التي تقلل من قيمة احليزضد مفاهيم  -

 .(Castell, 2004)تركز عىل التأثريات االجتامعية واالقتصادية للثورة املعلوماتية  -

 ها قادرين عىل العيش والعمل عىل شبكة اإلنرتنت.وساكنيعد  -

     احلكومية  املؤسساتو املدنية، والتفاعالت االجتامعية بني الناس والرشكاتو متثل املركز احلرضي للتجارة واخلدمات االجتامعية -

) Nam, & Pardo, 2011 .( 

تع
ف 

ري

املفهوم
 

Tele city 
ع اهليئات العامة وربطهم بشكل تفاعيل مو تركيز األفراد، االحتياجات املنزلية، الرشكات

 .)Meshur, 2013( بعضهم البعض عرب اخلدمات املقدمة عن بعد

ف املفهوم
تعري

 

 Digital City   املدن الرقمية

دن تقنية الشبكة العنكبوتية لتنفيذ الوظائف االعتيادية لقاطني املتعتمد عىل  ةحماكاة شامل"

) couclelis,1992( "مدينة عادية عاديون يف أشخاصلكرتونية الطابع وينفذها إبطريقة 

 . )٢٠١١(املوسوي، 

                           "يضبني العاملني الواقعي (املادي) واالفرتا هي املدينة التي تتقاسم احليز"

)2013 ,Meshur(. 

ص
صائ

خل
ا

 

 .دينةيف أي مكان يف املكافة خلق بيئة لتبادل املعلومات، والتعاون، والعمل املشرتك خللق جتارب جديدة لقاطنيها إىل هتدف  -

 ة.ة املرنة للمدينجمتمع متصل جيمع بني البنية التحتية لالتصاالت عريضة النطاق، والبنية التحتيإىل  وهي تشري -

 تعتمد عىل احلوسبة اخلدمية، ومعايري الصناعة املفتوحة، وتقديم اخلدمات املبتكرة لتلبية احتياجات احلكومات وممثليها واملواطنني -

 ). Nam, & Pardo, 2011 ( الرشكاتو

 ). (Pereira & Rocha, 2012ية متعددةمفهومه ليشمل أنامط حرضأصبح مصطلح قديم نسبيًا وتوسع  -

 .مقترصة عىل توفري اخلدمات -

ف املفهوم
تعري

 

City of Bits 

حد كبري يتجسد بشكل أكرب يف الفضاءات االفرتاضية مرتابط بواسطة إىل  نظام غري مرئي"

 .(Mitchell, 1996) "شبكة املعلومات العاملية الكربى

 ). 2010ćiMaeng, Bud ,(  "دينة الشبكة الرقميةهي م "

تابع اجلدول رقم 3: تلخيص للمفاهيم املختلفة التي تصف تفاعل املدينة مع تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات.
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ص
صائ

خل
ا

 

  .Mitchellضية وضعها امدينة افرت -

  ."املدينة حيز"و "املنزل"، "حيزات العمل"دراك اإلنرتنت يغري الطرق القديمة إل -

 .املوقع مل يعد مهامً  -

 .(Mitchell, 1996) صل وجهًا لوجهيتطلب التوا العالقات والتواصل االجتامعي ال -

ف املفهوم
تعري

 

 املدن اليوتوبية

E-Topia city 

 والصة الشاملة، الالجتخالالمادية، واخلص"هي مدن مرنة خرضاء تتبنى املفاهيم التالية 

demobilization  والعمليات الذكية والتحول الربجمي التدرجييrmationsoft transfo"    

) Nam, & Pardo, 2011 .( 

ص
صائ

خل
ا

 

إعادة صياغة عملية التحرض والتصميم احلرضي نحو تطوير الربامج احلاسوبية التي ختلق البيئات االفرتاضية والروابط اإللكرتونية  -

 .) Mitchell, 199(9 ت داخل املدينةواحليزاباين بني امل

 ت االفرتاضية.ية أو املادية واالكتفاء باحليزات الفيزيائآاختفاء املنش -

 .االستعاضة عن التنقل باستخدام تقنيات التواصل واملعلومات -

  .متثل حارضة اقتصادية وبيئية تعمل وتدير عملياهتا بطريقة ذكية -

 وكذلك هي الوسط االجتامعي للمستوطن.يمثل بيئة عمل واقتصاد وتسوق وراحة ومتعة  املنزل كحيز -

ادية يساهم يف والالمادية التي تنعكس بالتخيل عن املباين امل لكرتونياً إ األعاملتقليل عملية االنتقال يف املدينة واالستعاضة عنها بقضاء  -

 .)Ibd( خلق بيئة صديقة للبيئة ويقلل من مصادر التلوث وانبعاثات الكربون

ف
تعري

املفهوم 
 

 ). Nam, & Pardo, 2011 ( "هي مدن مصممة من األساس هبدف تغذية املعرفة" KBC City      املعرفةمدن 

ص
صائ

خل
ا

 

 .تصاعد التنافسية التي جاءت هبا العوملة نتيجة اً أساسي اً أصبحت جانب -

كاديمي، ألا املجتمعواونية من مجيع مستويات احلكومة، التسويق، ونمط احلياة يتم من خالل رشاكة تعو توليد املعرفة، التعليم، -

 ). Meshur, 2013(  املهنيني املوهوبني، واملجتمعوالقطاع اخلاص، و

 ). Nam, & Pardo, 2011 (اإلبداعاالعتامد عىل اقتصاد املعرفة وجوانب  -

 

  Eco-tech cityة املدن االيكوتقني
هي التي جتمع مفاهيم البيئة والتكنولوجيا يف املدن. بحيث تطبق قيم االستدامة باستخدام 

 ). Meshur, 2013(  تقنيات صديقة بالبيئة

تابع اجلدول رقم 3: تلخيص للمفاهيم املختلفة التي تصف تفاعل املدينة مع تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات.



أمحد بن جار اهلل اجلار اهلل و سارة بنت عبد اهلل الغامدي: مفهوم املدينة يف ضوء تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 164

ص
صائ

خل
ا

 

  : تنتج الطاقة اخلاصة هبا واملواد الغذائية.مدن مكتفية ذاتياً  -

  .صديقة للبيئيةيتم ختطيطها مع تقنيات  -

 .التقليل من انبعاث الكربون والتلوث بشكل عام -

 .طار املحيل ودعم للمحليات واحلفاظ عىل الرتاث يف مقابل قوى العوملةواإل ن الصغريةدتوجه نحو امل -

  .توجه نحو استخدام الطاقات البديلةو احلفاظ عىل املوارد الطبيعية -

 قل البديلة.نلقل واستخدام وسائل ااحلد من التن -

 مستقلة ذاتيًا.  -

 .(Ercoskun, 2010)ختطط ضمن مواطن طبيعية ويتم حتديد أفضل املساحات للوظائف احلرضية بمساعدة تقنيات املعلومات اجلغرافية  -

ف املفهوم
تعري

 

  U-cityكلية الوجود  املدن الوجودية/

يتها التحتية عىل االستخدام الشامل ألحدث التقنيات تعتمد كل خدمات املدينة وبن

م هبا املوارد الرقمية والتحكإىل كافة  املتطورة من أجل توفري الوصول املرن للمستخدمني

 .)(Anttiroiko, 2013عن بعد. 

ص
صائ

خل
ا

 

ة بأحدث تقنيات ي تكون مدجمتشرتط أن تبنى املدينة من األساس لتحقيق هدفها حيث يعتمد نجاحها عىل فعالية بنيتها التحتية الت -

 من حياهتم اليومية. اً االتصال واملعلومات التقنية وتوفريها ملتناول اجلميع بحيث تكون جزء

 .حد ما عىل القيم البيئية واملشاركة الشعبيةإىل  تركيز قوي -

 .يتجزأ يف كل عنرص حرضي يف املدينة التقنية جزء ال -

  .مثل كوريا واليابان األدنى طبقت عىل مستوى أوسع يف مدن الرشق -

 .)(Anttiroiko, 2013 أكثر تنوعًا ومرونة ITاعتامد تقنيات معلومات -

ف املفهوم
تعري

 

 Network cities مدن الشبكات

هي مدن عاملية من نوع جديد ذات مستويات عالية من اعتامد اإلنرتنت يف نطاقات العمل 

 حليس.ا تكاليف نقل املعلومات واملعرفة عىل البعدتعتمد  الاالقتصادي، حيث ويف اجلانب 

) Nam, & Pardo, 2011 .( 

ص
صائ

خل
ا

 

 .هي مدن متعددة األقطاب -

 اجلانب االقتصادي هو املحرك الرئييس نحو مدن الشبكات. -

 مطارات وموانئ)  - وسائل مواصالت ونقل - لكيةتعتمد عىل توفر روابط نقل واتصاالت قوية (شبكات الس -

 (Batten, 1995). 

ف
تعري

 

    Mobile city املتنقلة املدن
تركز عىل توافر اخلدمات املتنقلة املصممة للهواتف النقالة أو لسياقات متعددة 

 .)(Anttiroiko, 2013االستخدامات 

ف
تعري

 

  Augmented Cityاملدن املعززة 
احلرضية التي يتم تعزيزها وإعادة ربطها باستخدام التقنيات احلديثة ودجمها  األماكنتصف 

Anttiroiko, 2013)(. 
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 .)(Anttiroiko, 2013 حمدد ومستخدمني قائمني مرتبطة بحيز -

 .بعمقببعض احليز واملجتمع والتصميم هي قضايا متصلة بعضها  -

 .املادي ودوره يف تأصيل جتارب القاطنني يف املدينةالرتكيز عىل أمهية احليز  -

 االهتامم باجلوانب االجتامعية للمدينة. -

 .التكنولوجيا تصمم ضمنيًا يف املدينة لتعزز العالقة بني البيئة احلرضية وأنشطة قانطيها -

ضمن مبدأ اخلصوصية الفردية واملبالغة طر االستخدامات التكنولوجية أوهي جمموعة من األكواد حتدد  "بروتوكول الفراغ"أوجدت  -

 .(Aurigi & De Cindio, 2008)يف استخدام تقنيات املراقبة واحلامية 

 

ومن خـالل التعـرف إىل مفاهيم املدن املسـتجدة 
مـدى  األوىل  الوهلـة  مـن  يسـتخلص  وخصائصهـا 
بنظـم  اخلاصـة  الرجميـات  بظهـور  املبـارش  ارتباطهـا 
 ،Virtual فاالفراضيـة  واالتصـاالت،  املعلومـات 
واهلجينـة    ،Mobile واملتنقلـة   Ubiquitous والوجوديـة 
Hybrid واملعززة Augmented والسـحابية Cloud؛ ما هي 

إال برجميـات حاسـوبية قبـل أن يتـم نقـل مفاهيمها إىل 
املـدن. وهكـذا فـإن ظهـور هـذه االسـتعارات للمدن 
يتزامـن مـع تطـور التكنولوجيـا امللحقـة هبـا ووجـود 
تأثـري مـدرك عـىل املدينة نتيجـة تطبيقـات هـذه التقنية 
بشـكل أو بآخـر، وهو ما يسـتدعي توثيق هـذه احلقبة.

2.2.  االختالف يف التصنيف
عائقـًا  تقـف  التـي  اإلشـكاليات  ضمـن  مـن 
التقنيـة هـو  لوضـع تصـور أفضـل لتوجهـات املـدن 
تصنيـف  يف  واملختصـني  الباحثـني  بـني  التفـاوت 
Khansa- يـرى  حيـث  للمدينـة.  املتعـددة  )املفاهيـم 
والذكائيـة   ،digital الرقميـة  أن   )ri & others, 2013

والسـلكية   ،Ubiquitous الوجـود  وكليـة   ،Intelligent

حوسـبية  تقنيـات  جمـرد  Hybrid؛  واهلجينـة   ،wired

وتدخـل حتـت املظلـة الكبـرية للتكنولوجيـا بوصفهـا 
مركزيـة  أو  املعلوماتيـة  عـىل  القائمـة  األبعـاد  أحـد 
إىل  إضافـة   ،Information-centric املعلومـات 
اإلنسـان واملؤسسـية. ويصـف بعديـن آخريـن مهـا: 
واالفراضيـة   digital الرقميـة   )Anttiroiko, 2013(
وغريهـا  واملتصلـة   wired والسـلكية   Virtual

احلـرضي؛  السـياق  يف  التقنيـة  املسـميات  مـن 
القائمـة  االتصـاالت  إىل  كافـًة  تشـري  بمرادفـات 
 Internet based connections االنرنـت  شـبكة  عـىل 
يتفـق            نفسـه  السـياق  ويف   (Anttiroiko, 2013  (

)Fleetwood& others,1998 ( عـىل أن املدينـة االفراضية 

تشـرك  اإلنرنـت  وقـرى   digital والرقميـة   Virtual

بزخورهـا عـىل الشـبكة العنكبوتيـة Web حيـث جُيرى 
اسـتخدامها ملجموعة متنوعة مـن واجهات املعلومات 

واملحتـوى.
كليـة  املـدن  بـني   (Anttiroiko, 2013( ويفـرق 
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املعـززة مـن حيـث فكـرة حمدوديـة  الوجـود واملـدن 
املـكان واملرونـة، حيـث إن املـدن املعـززة هـي قائمـة 
عـىل فكـرة دمـج التكنولوجيـا من أجـل تعزيـز مكان 
املواقـع  مثـل:  تأهيلـه  إعـادة  أو  قيمتـه  ورفـع  حمـدد 
قائمـة  الوجـود  كليـة  املـدن  بينـام  واألثريـة.  الثقافيـة 
عـىل الدمـج الـكيل للتقنيـات احلديثـة وعاليـة التطور 
يف كل جـزء من النسـيج احلرضي بـدءًا بالبنيـة التحتية 
وانتهاء باملباين السـكنية بحيث تكـون التقنية بتطبيقاهتا 
املختلفـة متوفـرة يف كل مكان وزمان وكجـزء ال يتجزأ 
مـن احليـاة اليوميـة )Anttiroiko, 2013، صفحة 493(. 
املـدن كليـة الوجـود والتـي تعكـس  كـام يضيـف أن 
حاليـًا آخـر التطـورات العلميـة يف جمـال التكنولوجيـا 
 . بالذكيـة  األحيـان  بعـض  يف  إليهـا  يشـار  احلديثـة 
)Nam & Pardo,  2011( ويضيـف   smart/intelligent

العـام  مفهومهـا  يف  ختتلـف  الوجـود  كليـة  املـدن  أن 
عـن املـدن االفراضيـة؛ ففـي حـني ُتستنْسـخ العنارص 
احلرضيـة للمدينـة ويعـاد تشـكيلها يف بيئـة افراضيـة 
بحتـة يف املـدن االفراضية؛ تـزرع الرقائـق اإللكرونية 
احلساسـة يف كافـة العنـارص احلرضية القائمـة يف املدينة 

.)Nam & Pardo,  2011( الوجـود  كليـة 
)Nam & Pardo, 2011(ويف دراسـة أخرى قام هبـا
تـم رصد أكثـر من سـبعة تعريفات للمدينـة الذكية من 
مصـادر خمتلفـة، وباعتبـار أن مفهـوم املـدن الذكية هو 
املفهوم الشـامل واجلامـع للمدينة املعـارصة؛ تم وضع 
قالـب معياري تصنف فيـه مجيع املفاهيـم التكنولوجية 
األخـرى وعالقتهـا بالذكائيـة من ثالثـة أبعاد رئيسـية 

واإلنسـاين   ،Technology التكنولوجـي  البعـد  هـي: 
ضمـن  يقـع  بحيـث   .community واملجتمـع   ،people

الرقميـة  التاليـة:  املـدن  مـن  كل  التكنولوجـي  البعـد 
 ،Ubiquitous وكليـة الوجود ،Hybrid واهلجينة ،Digital

واملعلوماتيـة Information، والسـلكية Wired. أما البعد 
اإلنسـاين فيشـمل: املـدن اإلبداعيـة Creative، ومـدن 
املعرفـة Knowledge، ومـدن التعلـم Learning، واملـدن 
اإلنسـانية Humane. وأخـريًا البعـد املجتمعـي: ليغطي 
املجتمعات الذكية فقـط )Nam & Pardo, 2011، صفحة 

  .)284
املفهـوم  بـني   )Meshur, 2013( يفـرق  كـام   
األوسـع للذكائيـة والرقميـة Digital بحيـث إن مجيـع 
وليسـت  رقميـة،  مـدن  هـي   smart الذكيـة  املـدن 
ملقوماهتـا  يرجـع  وذلـك  ذكيـة  الرقميـة  املـدن  كل 
مفهـوم  يقتـر  بينـام  احللـول،  توليـد  عـىل  القـادرة 
ويضيـف                                                                                             اخلدمـات.  تقديـم  عـىل  الرقميـة  املـدن 
 knowledge املعرفـة  مـدن  أن   )Nam & Pardo,  2011(
مماثلـة  مفاهيـم  مـع  معينـة  بدرجـة  وتتبـادل  تتفـق 
 Learning ومدينـة التعلـم ،Smart عنـد املدينـة الذكيـة

)Nam & Pardo, 2011، صفحة 286(.
مـن  نوعـًا  هنـاك  أن  يتضـح  سـبق  مـا  كل  مـن 
للمـدن  املختلفـة  املفاهيـم  بعـض  بـني  االرتبـاط 
التكنولوجيـة وتداخـاًل يف خصائصهـا الوظيفيـة، وهو 
مـا سـبب هـذا اخلـالف يف التصنيـف وعـدم اإلمجـاع 
عـىل بعـض معانيهـا. ونتيجة لذلـك فإن البـدء بوضع 
خمطـط لتصـور العالقـات بـني هـذه املفاهيم بنـاًء عىل 
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األدبيـات امُلراجعـة سيسـاهم بتحديـد املفاهيـم التـي 
حيصـل اللبس فيام بينهـا من جهة، وتلـك املفاهيم التي 
ترتبـط وتتقاطـع نتيجـة تشـابه خصائصهـا وتداخـل 
وظائفهـا مـن جهـة أخـرى الشـكل )1(. ويظهـر مـن 
الشـكل أدنـاه أن املدن الذكيـة نتيجة شـمولية أفكارها 
مـن  األخـرى  التوجهـات  مـن  العديـد  مـع  تتقاسـم 
حيـث الوظائـف واخلدمـات والتطبيقـات، وهـو مـا 
دفـع الباحثـني إلدراجهـا ضمـن مظلـة الذكائيـة مثل: 
واالفراضيـة  والرقميـة  واملعرفيـة  السـلكية  املـدن 
وااليكوتقنيـة واملعلوماتيـة. كـام نجـد أيضـًا أن املـدن 
االفراضيـة التـي تنسـخ املـدن يف واقعهـا االفـرايض 
ختـدم العديـد مـن املفاهيـم األخـرى وترتبـط معها يف 
تفاعالهتـا احلرضية مثـل: الرقمية والذكيـة والوجودية 

 .City of Bits و   E-topiaو

 الشكل 1: خمطط يوضح العالقات فيام بني املفاهيم التكنولوجية 
املختلفة للمدينة املعارصة

3. تصنيف املفاهيم التكنولوجية للمدينة املعارصة
املفاهيـم  هـذه  لـكل  تصنيفـي  إطـار  وضـع  إن 
العالقـات  أنـامط  توضيـح  يف  جـدًا  مهـم  املتعـددة 
مـا  وهـو  االختـالف،  وعوامـل  بينهـا  فيـام  املشـركة 
يف  يسـاهم  كـام  أكـر.  بصـورة  فهمهـا  عـىل  يسـاعد 
استشـفاف األبعاد األساسـية املميـزة للمدينة املعارصة 
يف إطـار تفاعلها مع تكنولوجيـا االتصال واملعلومات. 
ويعـرف  )اجلـار اهلل،1420( التصنيـف احلـرضي بأنه 
‘‘وسـيلة جلمـع العنارص املتشـاهبة يف جمموعـات يكون 

التبايـن فيهـا بـني العنـارص يف املجموعة الواحـدة أقل 
مـا يمكـن ويف نفـس الوقـت التبايـن بـني املجموعات 

أكـر مـا يمكـن’’ص134. 
ويف هـذا اإلطـار ظهـر العديـد مـن الدراسـات 
التـي حتـاول الوصـول إىل إطـار نظري لتصنيـف املدن 
وحتديـد مفهومها. بداية بــ )Louis Werth, 1938( الذي 
يرى أن مفاهيم املدينة تنقسـم إىل ثالثة أقسـام أساسـية 

وهـي  كام خلصهـا )عبـاس، 2003(:-
فيزيائيـة،  ● ويتبعـه  األيكولوجـي:  املفهـوم 

املـكان. وتكنولوجيـة  وإيكولوجيـة  ديمغرافيـة، 
ويشـمل  ● التنظيمـي:  االجتامعـي  املفهـوم 

القائمـة. االجتامعيـة  والعالقـات  النظـم  جمموعـة 
املفهوم السـيكولوجي: االجتاهـات واألفكار  ●

والسـلوك املجتمعي. 
كـام قـام البعـض بوضـع أطـر نظريـة أو أبعـاد 
يسـتطيع من خالهلا الوصـول إىل تصور أكثـر وضوحًا 
وأدق وصفـًا للمدينـة؛ فنجـد من قسـم مفهـوم املدينة 
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 الشكل رقم 2: خمطط يصنف املفاهيم التكنولوجية حسب أنامط 
عالقة التكنولوجيا باملدينة.

الشـاملة،  التعريفـات  هـي:  رئيسـية  أطـر  أربعـة  إىل 
التعريفيـة،  والقطاعـات  التعريفيـة،  واملقاربـات 
والتعريـف النسـقي )مدوكـي، 2013(، حيـث رصد 
اإلطـار األول ما ورد عـن مفهوم املدينة مـن تعريفات 
فناقشـت  التعريفيـة  املقاربـات  أمـا  جامعـة،  شـاملة 
املدينـة بارتباطهـا بمفهوم آخـر تم حتديـده كالوظيفية، 
واالجتامعيـة، والديموغرافية، واإلحصـاء. أما القطاع 
اإلحصائـي،  التعريـف  عـىل  املبنـي  فهـو  التعريفـي 
وينقسـم إىل ثالثـة أقسـام باختالف الضابط األسـايس 
والوظيفيـة  األول،  للقطـاع  بالنسـبة  الكثافـة  وهـو: 
للمدينـة  املميـزة  واخلصائـص  الثـاين،  بالقطـاع 
وتشـمل )معـامل مميـزة، آثـار، مبـاين شـاهقة، عـرض 
شـوارع....(. ويظـل آخـرًا التعريـف النسـقي املعتمد 
عـىل األنظمـة املسـتخدمة يف املدينة. وقد تبنـى تعريف 
بمعنـى  النظـام  أو   System للنسـق   )2010( فرحـي 
‘‘جمموعـة مـن العنـارص املتصلـة فيـام بينهـا بمجموعة 

مـن العالقات والتي تشـكل الـكل املتجانس )جمموعة 
متجانسـة(’’ ولعـل هـذا يكـون األقـرب للمقارنة فيام 
املعـارصة.  بالتقنيـة  املرتبطـة  املدينـة  بمفاهيـم  يتعلـق 

.)2013 )مدوكـي، 
ومـن هـذا املنطلق وبناء عىل الدراسـات السـابقة 
تم وضـع تصنيفات متعددة ملفاهيـم املدينة وتوضيحها 
يف خمططـات بيانيـة، وهـو ما جيعـل دراسـتها والتفريق 
التصنيفـات سـواء كانـت  أكثـر سـهولة. هـذه  بينهـا 
بمفهومهـا التقليـدي أو احلديـث ستسـاعد يف صياغـة 
أبعـاد أساسـية للمدينة ومـن ثم متغريات نسـتطيع من 

خالهلـا دراسـة عالقـات االتصـال فيـام بينهـا بطريقـة 
أكثـر دقـة ونتائج إحصائيـة أكثـر ثباتًا.

1.3. تصنيف املدينة حسب عالقتها بالتكنولوجيا 
أن  اتضـح  املوضـوع  أدبيـات  عـىل  باالطـالع 
هنـاك فروقًا كبـرية يف طبيعـة العالقة بـني التكنولوجيا 

واملدينـة الشـكل رقـم )2(. 

فتمثـل التقنيـة يف بعـض املفاهيم الـدور اخلدمي 
services فقـط سـواء كان ألنظمـة املدينـة املختلفـة أو 

مؤسسـاهتا أو أفرادهـا وهـو مـا جيعلهـا تـرز بوصفها 
تسـهيالت للتطويـر Facilitator ال أكثـر، مثـل: املـدن 
و        الشـبكات  ومـدن  واملتنقلـة  والسـلكية  الرقميـة 
أكـر  بصـورة  التكنولوجيـا  تندمـج  بينـام   .tele-city

لتصبـح جـزءًا متكاماًل مـن الواقع احلـرضي واألبعاد 
املختلفـة للمدينـة سـواء كانـت )اقتصاديـة، اجتامعية، 
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مؤسسـية، وبيئيـة( متقاطعـًة يف العديـد مـن وظائفهـا 
املشـكالت  حـل  يف  فتسـاهم  الظاهـرة  وخصائصهـا 
وتنبـؤ املسـتقبل بحيـث تصبـح املدينة باسـتخدام هذه 
التقنيـات مكتفيـة ذاتيـًا. وتعـد املـدن الذكيـة واملـدن 
املعـززة والوجوديـة وااليكوتقنيـة ومـدن املعرفة مثاالً 
لذلك. وتشـرك املـدن املعلوماتيـة واليوتوبيـة يف كون 
التقنيـة تدخـل كجزء متكامـل من نظـام املدينة وبنفس 
تناولـت   Hypothetical بحتـة  نظريـة  كمـدن  الوقـت 
املدينـة مـن إطار فلسـفي أكثر مـن تطبيقـي ويدخل يف 

  (Mitchell,1995( لــ City of Bits هـذا التصنيـف أيضـًا
 E-topia الـذي أيضـًا وضـع مفهـوم املـدن اليوتوبيـة
متفـردة  االفراضيـة  املـدن  وتظـل   .1999 العـام  يف 
بوصفهـا وسـيلة افراضيـة tool وجـدت لتصـور مدن 

أخـرى واقعيـة.
ومـن أجـل حتديـد أكثـر لألبعـاد التكنولوجيـة 
املفاهيـم  تصنيـف  تـم  املعـارصة  باملـدن  املرتبطـة 
التكنولوجيـة للمدينة مـن خالل التقنيات املسـتخدمة 

يف املدينـة كـام يظهـر يف اجلـدول رقـم )4(.

 التقنيات املستخدمة املفهوم

 Smart Ubiquitous /Web 3.0/real-time/ hybrid/ information elements املدن الذكية

 (VRGIS)  نظام املعلومات اجلغرايف االفرتايض Virtual املدن االفرتاضية

 ٤G- Wired time-real -Broadband-Fi hot spots-plentiful Wi -IT resourcesاملدينة السلكية 

 Information  time-real– Broadband مدن امللعومات

 VR /Wireless/ broadband communications  الواقع االفرتايض  Digital املدن الرقمية

 Eco-techاملدن االيكوتقنية 
 /نظام معلومات حرضي(IT)  تكنولوجيا املعلومات (ET) نظم تكنولوجيا البيئة

 (CT)  تكنولوجيا االتصاالت

 U-city USN /BcN / GeoWeb/ ambient intelligence (AmI) Augmented realityاملدن كلية الوجود 

(AR)/ Web 3.0, 2.0/Internet of things (IoT) 

 Network Internet geography- domain name registrations- and backbone networks مدن الشبكات

 Mobile Wireless/Real-time املتنقلة املدن

 

اجلدول رقم 4: تصنيف املفاهيم التكنولوجية للمدينة بحسب التقنية املستخدمة
(Woyke, 2010) ،(Meshur, 2013)، ( Maeng, Budić, 2010 ) ،(Anttiroiko، 2013( 
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2.3. تصنيف املدينة حسب احليز الذي تشغله 
التقنيـات  التـي أدخلتهـا  الطارئـة  القضايـا  مـن 
احلديثة الواقـع االفرايض وتطبيقاتـه املتعددة وعالقته 
باحليـز احلـرضي. وهـو املوضـوع الـذي أثـار اهتـامم 
العديد مـن الباحثني واملفكرين يف املجـاالت املختلفة، 
ومـا زال، فظهـرت العديد مـن النظريـات التي تدرس 
تأثـري هـذا البعـد اجلديـد عـىل احليـز املـادي وارتباطه 
الـذي  احليـز  يف  وجتاربـه  لإلنسـان  احلـي  بـاإلدراك 
هـذا  عكسـت  التـي  االفراضيـة  املـدن  وإن  يشـغله. 
الواقـع اجلديد تفرض كل نشـاطاهتا ومنشـآهتا يف عامل 
افرايض بحـت وضمن برجميات متقدمـة موفرة فرصة 
للمخططـني والدارسـني ومتخـذي القـرار مـن تقييـم 
السـيناريوهات املختلفة واختبار اخلطط البديلة لتطوير 
املـدن. كام أهنا حتسـن من عميـات التواصل ومشـاركة 
وتعريفـًا  واضحـة  رؤيـة  هلـم  تقـدم  بحيـث  األفـراد 
لكافـة العنـارص احلرضية ومشـاكل البيئـة القائمة وهو 
مـا يعـزز عمليـة اختـاذ القـرار )Mattias, 2013(. غـري 
أن النشـاطات يف املـدن التقنيـة ال تنحـر باحليـزات 
االفراضيـة والفضـاءات الرقميـة إنـام هي توفر سـياقًا 
موازيـًا لـكل العمليـات التي حتصـل يف الواقـع املادي 
 .Hybrid city للمدينة كـام يفرض مفهوم املدن اهلجينـة
) Nam, & Pardo, 2011 (. وهكـذا فـإن تصنيـف املـدن 
بحسـب احليـز الذي حيتـوي نشـاطاهتا احلرضية يمكن 

متثيله بالشـكل )3(.     

حسب  للمدينة  التكنولوجية  املفاهيم  تصنيف   :3 رقم  الشكل 
احليز التي تشغل.

ويتضـح مـن الشـكل السـابق أن مجيـع مفاهيـم 
املـادي  املعـارصة تقريبـًا تشـرك يف تقاسـمها للحيـز 
واالفـرايض فيـام عـدا املـدن االفراضيـة التـي حتدث 
 Ciy  كل عالقاهتـا ضمـن حيز افرايض بحـت وكذلك

.ETopia مدينـة ميتشـل الرقميـة واليتوبيـةof bits

3.3. تصنيف املدينة حسب البعد االجتامعي
لعـل مـن األبعـاد األخـرى املهمـة التـي ختتلف 
املـدن يف تداوهلـا ضمـن إطارهـا التكنولوجـي، البعـد 
)املشـاركة  املثـال  سـبيل  عـىل  ويشـمل  االجتامعـي 
اخلدمـات  العامـة،  باألماكـن  االهتـامم  الشـعبية، 
للجميع، دور املؤسسـات واهليئـات يف خدمة املجتمع( 
التوجهـات  بعـض  أن  اتضـح  حيـث   .)4( الشـكل 
كانـت  سـواء  جوانبهـا  مجيـع  مـن  باملـدن  أحاطـت 
مؤسسـية، أو اقتصاديـة، أو اجتامعيـة أو إنسـانية مثل: 
املـدن الذكيـة والوجوديـة، والبعـض ركز عـىل القيمة 
التقنيـة للمدينـة وخدماهتـا وتطبيقاهتا فقط. وبالنسـبة 
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للعامـل االجتامعـي فـإن مراجعة الدراسـات السـابقة 
أظهـرت أن توجهـات املدينة: الذكيـة، وكلية الوجود، 
قـد  املعرفـة؛  ومـدن  املعلوماتيـة،  واملـدن  واملعـززة، 
طرحـت بصورة أو بأخـرى بعض القضايـا االجتامعية 

وإن اختلفـت يف درجـة تغطيتهـا.

4.3. تصنيف املدينة حسب البعد البيئي
كـام أظهرت الدراسـة أن البعد البيئـي ومقومات 
املفاهيـم  ضمـن  الـكايف  بالطـرح  حتـظ  مل  االسـتدامة 
التكنولوجيـة للمدينـة املعارصة، بخالف املـدن الذكية 
واملـدن االيكوتقنيـة واليتوبية، وبتـرف يف املدن كلية 
الوجـود، تـكاد تكون عالقـة املدينـة وأنظمتهـا بالبيئة 
غـري ذات أمهيـة. وعـىل هذا األسـاس يمكـن تصنيف 
املفاهيـم التكنولوجية بحسـب عالقتها باالسـتدامة أو 

البعـد البيئي كـام يظهر الشـكل )5(.

5.3. تصنيف املدينة حسب البعد االقتصادي
نيويـورك  ملدينـة  االقتصـادي  التقريـر  يذكـر 
صومعـة  ليسـت  »التكنولوجيـا  أن   )HR&A, 2013(
عـن  بـدالً  االقتصـاد،  قطاعـات  بقيـة  عـن  منفصلـة 
ذلـك أضحـت التكنولوجيا مغروسـة يف مجيـع نواحي 
االقتصـاد املتنوعـة يف املدينـة«. فالعامـل االقتصـادي 
أثبـت حضـوره بقوة يف أغلب املفاهيـم التي تم طرحها 
توجهـات  تسـعة  يف  خمتلفـة  بصياغـات  تناولـه  وتـم 
واليوتوبيـة  واملعرفيـة  الذكيـة،  املـدن  وهـي:  للمـدن 
والرقميـة واملعلوماتية ومـدن الشـبكات وااليكوتقنية 
يف  كـام  االفراضيـة  وأخـريًا  الوجـود،  كليـة  واملـدن 

  .)6( الشـكل 
مـن  التكنولوجيـة  املـدن  تصنيـف  تـم  وهكـذا 
املدينـة  توجـه  وهـي:  حمـددة  أنـامط  مخسـة  خـالل 
تشـغله  الـذي  واحليـز  التكونولوجيـا،  مـع  بعالقتهـا 

حسب  للمدينة  التكنولوجية  املفاهيم  تصنيف   :4 رقم  الشكل 
تناوهلا البعد االجتامعي

بحسب  للمدينة  التكنولوجية  املفاهيم  تصنيف   :5 رقم  الشكل 
عالقتها بالبعد البيئي
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الشكل رقم 6: تصنيف مفاهيم املدينة التكنولوجية عىل حسب 
عالقتها بالعامل االقتصادي

التكنولوجية  املدينة  مفاهيم  توزيع   :5 رقم  اجلدول 
و   )Nam & Pardo, 2011( وضعها  التي  األبعاد  عىل 

(Khansari & other, 2013(

املدينـة يف تفاعلهـا مـع التكنولوجيـا، ومـدى تغطيتها 
لـكل مـن العامـل البيئـي واالجتامعـي واالقتصـادي. 
هـذه التصنيفـات هتـدف إىل تلخيـص الكـم اهلائل من 
املعلومـات املسـتقاة مـن األدبيـات ووضعهـا بطريقـة 
أكثـر وضوحـًا وهـو ما يسـهل التعـرف إىل خصائصها 

ووضـع األبعـاد املحـددة هلا.

4. النتائج والتوصيات.

1.4. أبعاد املدينة التكنولوجية:
و  )Nam & Pardo, 2011( دراسـة  باعتـامد 
)Khansari & other, 2013) تـم حتديد أربعة أبعاد رئيسـية 

لوصـف املدينة التقنيـة، وهي: التكنولوجيا- اإلنسـان 
– املجتمـع - املؤسسـية. ثـم تـم ربط عالقـة كل مفهوم 
مـن مفاهيـم املدينة املعـارصة حتت البعـد الذي يعكس 

غالبيـة متغرياتـه وخصائصـه الوظيفـة، انظـر اجلـدول 
.)5(

الذكيـة  املـدن  أن  يتضـح  السـابق  اجلـدول  مـن 
هـي املفهـوم الوحيـد مـن مفاهيـم املدينـة املطروحـة 
التـي اسـتطاعت أن جتمع بـني كل من األبعاد السـابقة 
بحيـث يتحقـق فيهـا البعـد التكنولوجي، واملؤسـي، 
واإلنسـاين، واملجتمعـي. ويرجـع ذلـك إىل أن مفهـوم 
املـدن الذكية مـن أقدم املفاهيـم التكنولوجيـة وأكثرها 
ينتهـي  ثـم  ومـن  حمـددة  بتقنيـة  يرتبـط  فلـم  مرونـة؛ 
بمجـرد ظهـور تقنيات أكثـر تطـورًا. كام مل حُيـدد نمطًا 

 املفهوم البعد

 التكنولوجيا

 Information cityمدن املعلومات 

  Wired City املدينة السلكية

 Virtual City املدن االفرتاضية

Tele city 

 Digital Cityاملدن الرقمية 

 Mobile city املتنقلة املدن

City of Bit 

 U-cityكلية الوجود  املدن الوجودية/

 Augmented Cityاملدن املعززة 

 E-Topia cityاملدن اليوتوبية 

 City KBC     مدن املعرفة

ية 
ذك

 ال
دن

امل
S

m
ar
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C
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y

 

 City KBC     مدن املعرفة اإلنسان

 U-cityكلية الوجود  املدن الوجودية/ املؤسسية

 املجتمع

 Information cityمدن املعلومات 

 Augmented Cityاملدن املعززة 

 City KBC     مدن املعرفة
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واحـدًا مـن النمـو كاملـدن املعرفية إنام توسـع ليشـمل 
مفهـوم النمـو الذكـي للمدينـة، معطيـًا بذلك مسـاحة 
أكـر للتطـور والتقـدم يف ظـل املعطيـات املتجـددة يف 
العـر احلـايل. كـام أن مفهـوم املدينـة الذكيـة اشـتمل 
عـىل العديـد مـن اخلصائـص واملقومـات التـي تدعـم 
الواقـع االجتامعـي واإلنسـاين للمدينـة. بل إهنـا تبنت 
خططـًا لالسـتدامة الذكيـة بحيـث حتقق النمـو يف ظل 
احلفـاظ عـىل البيئة وحفـظ املـوارد الطبيعيـة. وركزت 
املـدن الذكيـة كذلـك عـىل النظـام املؤسـي واهليـكيل 
للمدينـة ودعمـت كل مبـادئ احلكومـة اإللكرونيـة 
يف  وتنظيمهـا  الكـوارث  وإدارة  احلاميـة  وسياسـات 
ظـل التقنيـة احلديثـة ووفـرت البنيـة التحتيـة املناسـبة 
لدعـم شـبكات االتصـال واخلدمـات. ييل ذلـك املدن 
الوجوديـة التي حتققت فيها كل األبعاد السـابقة ما عدا 
البعد اإلنسـاين فلم تكن صياغته بالوضوح والشـفافية 
التـي متيـزت هبا املـدن الذكيـة، ولعـل ذلـك يرجع إىل 
أهنـا ازدهـرت يف نطـاق دول رشق آسـيا حيـث الفـرد 
ال حيظـى باحلريـات نفسـها التـي تقدمهـا املجتمعـات 
األوربيـة وشـامل أمريـكا، إال أهنا متثل الصـورة األكثر

 تقنيـة فيـام بـني كل املفاهيـم السـابقة حيـث تطبق آخر 
مـا توصلت إليـه التقنيـات الرقميـة ومتتـزج بالعنارص 
احلرضيـة للمدينـة يف كل طبقاهتـا؛ لتوفـر أقـوى بنيـة 
حتتيـة تكنولوجيـة مـع االنتشـار األوسـع لتطبيقاهتـا. 
للمـدن  واألمريكيـة  األوروبيـة  النسـخ  أن  ويالحـظ 
كليـة الوجـود ختتلـف عـن الـرشق آسـيوية بأهنـا أكثر 
تطبيـق  يف  رصامـة  وأكثـر  واملجتمـع  بالفـرد  اهتاممـًا 
اخلصوصيـة  ومحايـة  لألفـراد  الشـخصية  احلريـات 
وهـو مـا يؤخـر توغـل التقنيـات احلديثـة فيهـا خاصة 
أهنـا مبنيـة عـىل املراقبـة والرصـد واالستشـعار لـكل 
حركـة يف املدينـة وهـو ما يثـري بعض التحفظـات لدى 

واألمريكـي. األورويب  املجتمـع 
مـن كل ما سـبق نسـتطيع االفراض بـأن مفهوم 
التكنولوجيـا  مـع  تفاعلهـا  ظـل  يف  املعـارص  املدينـة 
احلديثـة يمكن أن حيـدد ضمن األبعـاد التالية املفرض 
توفرهـا، انظـر اجلـدول رقـم )6( و)7(؛ بحيـث يمثل 
اجلـدول رقـم )6( األبعـاد املتفـق عليها مـن األدبيات 
بينـام يضيـف اجلـدول رقـم )7( أربعـة أبعـاد أخـرى 
اسـتنبطت مـن حتليـل ومراجعـة الدراسـات السـابقة 

والتصنيفـات املذكـورة آنفـًا.
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 املجتمع ةياملؤسس اإلنسان التكنولوجيا األبعاد

 تريااملتغ

 احلوسبة الوجودية

USN /BcN 

GeoWeb, ambient 

intelligence (AmI), 

augmented reality (AR), 

Web 3.0, 2.0 internet of 

things (IoT) 

 -نظمة مدجمة أ -تفاعيل إعالم

 وأجهزة استشعار

Internet geography- 
registrations- and backbone 

networks 

 البنية التحتية التكنولوجية

 املعرفة

 التعليم احلكومي

 ال البرشياملرأس 

 والتعليمالريادة خدمات 

 الوعي الثقايف

 تطوير املهارات

االهتامم بذوي االحتياجات 

 اخلاصة

 استخداماتتدريب عىل ال

 التكنولوجيا احلديثة

 احتضان املواهب واملبدعني

 تدفق املعلومات

للمدن  واألهدافالرؤية 

 التكنولوجية

للمدن  االسرتاتيجيةاخلطط 

 التكنولوجية

 احلكومة الوجودية

 نظام منع اجلريمة

 الصحية اإلدارة

 الشبكات املنزلية

 وإدارهتاالوقاية من الكوارث 

 اإللكرتونيةاحلكومة 

 السالمة العامة

البنية  خدمات الشبكاتتوفري 

 التحتية املالئمة

 لنقل اآلمن املستداما

 واالتصاالت

 ةاإللكرتونيوكودات احلامية قوانني 

 اإللكرتونيةالديموقراطية 

 جودة احلياة

 املشاركة املجتمعية

 األماكن العامة

 اخلدمات العامة

 الشبكات االجتامعية

 جمتمع املعلومات

التفاعالت االجتامعية بني 

 الناس
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 املرونة احليز البيئة أو االستدامة االقتصاد األبعاد

 املتغريات

 االقتصاد كيل الوجود

U-business 

اقتصاد مبني عىل تكنولوجيا 

 املعلومات واالتصاالت

اقتصاد مبني عىل املعرفة 

 العنرص البرشيو واإلبداع

 نمو الوظائف

 Globalاقتصاد عاملي 

 جذب االستثامرات اخلارجية 

 حمفزة لالستثامربيئة 

-Uمحاية البيئة  

Environmental protection 

 السالمة العامة

 محاية املوارد الطبيعية

 الطاقة املتجددة 

 تقليل انبعاثات الكربون

 وسائل نقل صديقة للبيئة 

 تقليل االستهالك العام 

 بنية حتتية صديقة للبيئة

 استخدام احليز املادي

 استخدام احليز االفرتايض

 Mobilityية احلرك

 وجود تنوع يف االقتصاد

 املرونة يف التنظيم

 تعدد موارد الدخل

 التنوع يف النظم التكنولوجية

 مركزيةغري  إداريةتبني نظم 

 اإلبداعتنمية 

 

اجلدول رقم 7: األبعاد املفرتض توفرها يف مفهوم املدن التكنولوجية املعارصة املضافة

وهكذا فإن املفهوم التكنولوجي للمدينة يف عرص املعلومات يمكن فهمه من خالل ثامنية أبعاد رئيسية يفرتض حتقيقها 
وهي:

  التكنولوجيا  اإلنسان  املجتمع  ةياملؤسس 

 االقتصاد   البيئة  احليز  املرونة 

 

ومتثـل األبعـاد األربعـة األوىل ما تم اقتباسـه من 
دراسـات سـابقة، أما الباقـي فقد تم اسـتنباطه بناء عىل 
مراجعـة األدبيـات وحتليلها. ومن بـني كل هذه األبعاد 
تـرز التكنولوجيـا بوصفهـا أهم عامل يعكـس التطور 
املفاهيـم  املدينـة وتشـرك فيـه كل  التقنـي يف مفهـوم 
السـابقة التي تم حتليلها يف الدراسـة. يـأيت بعدها احليز 
الـذي يشـري إىل املـكان الذي حتـدث فيه كافة األنشـطة 
احلرضيـة للمدينة سـواء كانت افراضيـة أو مادية وهو 
حيتـاج إىل املزيـد مـن التمحيـص والدراسـة مـن أجل 

حـر األبعـاد أو املتغـريات التـي ترصـده وتسـهيل 
عمليـة قياسـه. أمـا كل مـن األبعـاد التاليـة: اإلنسـان 
واملجتمـع واملؤسسـية واالقتصـاد والبيئـة فهـي أبعـاد 
موجـودة ومكررة يف املدن التقليدية ويسـهل دراسـتها 
وقياسـها عـىل أي بيئـة حرضيـة قائمـة، كـام تفاوتـت 
تناوهلـا  يف  للمـدن  السـابقة  التكنولوجيـة  املفاهيـم 
السـابقة.  التصنيفـات  يف  خواصهـا  إحـدى  بوصفهـا 
للمـدن  معيـار  آخـر  بوصفهـا  للمرونـة  وبالنسـبة 
التكنولوجيـة فتكمـن أمهيتها يف أن مجيع هـذه التقنيات 
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الطارئـة ذات طبيعـة متغـرية، ومتسـارعة، ومسـتقبل 
يصعـب التنبـؤ به وهـو ما جيعـل االعتـامد عليهـا كليًة 
كـام هـو حاصـل يف نظـم املـدن كليـة الوجـود؛ حيمـل 
يف طياتـه جمازفـة عاليـة؛ نتيجـة التطـور الرسيـع هلـذه 
التكنولوجيـا، وعـدم وجـود دراسـات كافيـة تـدرس 
أبعادها السـلبية عىل الصحة العامة والنفسـية وسـلوك 
املجتمعـات. ومن ثـم حيتم وجود جمموعة مـن البدائل 
الفاعلـة يف خطط التنميـة احلرضية تكون موازية لسـري 
التوجهـات التقنيـة للمدينـة. وقـد تـم إدراج جمموعـة 
مـن املتغريات حتـت كل بعـد، وذلك لتسـهيل التحقق 
منهـا وعمـل دراسـات الحقة تـدرس إمكانيـة وجود 

دالالت إحصائيـة فيـام بينها.
البحـث  أن إشـكالية  يتضـح  مـن كل مـا سـبق 
اللبـس والتعـدد يف مفاهيـم  والتـي متحـورت حـول 
املعلومـات  تكنولوجيـا  ظـل  حتـت  املعـارصة  املـدن 
التصنيفـات  لعمـل  الدافـع  كانـت  واالتصـاالت؛ 
املتعـددة ملجموعـة املفاهيـم التقنيـة القائمـة للمدينـة 
دراسـة  بعـد  اسـتنتاجها  تـم  والتـي  املعـارصة 
التصنيفـات  هـذه  املوضـوع.  ألدبيـات  مسـتفيضة 
باإلضافـة إىل األطـر النظريـة املقتبسـة مـن دراسـات 
و  (Nam & Pardo, 2011(و  )1420، اهلل  اجلـار 
)Khansari & others, 2013(؛ قـد سـامهت يف الوصـول 
املدينـة  يمكـن هبـا وصـف  أساسـية  أبعـاد  ثامنيـة  إىل 
التقنيـة املعـارصة أال وهـي: التكنولوجيـا واإلنسـان، 
وأخـريًا  واالقتصـاد،  واملؤسسـية  والبيئـة،  واملجتمـع 
املرونـة واحليـز. وهـو ما يسـاعد عىل تسـهيل اإلحاطة 

نظـري  إطـار  وضـع  يف  والراغبـني  للدارسـني  هبـا 
املوضـوع.  التطبيقيـة حـول  للدراسـات 

2.4. التوصيات 
النظـري  ● اجلانـب  عـىل  املقالـة  ركـزت 

والتعريفـي للمفاهيـم إال أهنـا تفتـح البـاب ملزيـد 
بالواقـع  املفاهيـم  هـذه  لربـط  الدراسـات  مـن 

للمدينـة.  والعمـراين  احلـرضي 
بالرغـم مـن أن الدراسـة خلصـت إىل اقراح  ●

جمموعـة مـن األبعـاد واملتغـريات اإلجرائيـة التي 
التكنولوجيـة  املدينـة  مفهـوم  تأصيـل  يف  تسـاعد 
املعـارصة؛ إال أن احلاجـة مـا زالـت قائمـة ملعرفـة 
أي مـن املتغـريات املذكـورة هـو األكثر تأثـريًا عىل 
البعـد الـذي يمثلـه. وهـو مـا يتطلـب اخلوض يف 
دراسـات إحصائية عـىل أرض الواقـع للتعرف إىل 

العالقـات ذات الداللـة اإلحصائيـة وإثباهتـا.
  تظـل بعـض األبعـاد ُمغفلـة متامـًا عنـد احلديث 
عن الثـورات التقنيـة وعالقتها بتطوير املـدن املعارصة 
املسـتقبلية  للدراسـة  خصبـًا  جمـاالً  جيعلهـا  مـا  وهـو 

والتمحيـص، وتشـمل:
اجلوانـب الثقافيـة والراثيـة للمـكان، وهـل  ●

يعنـي  املـدن  يف  املعـارصة  التقنيـات  دمـج  كـون 
التخلـص مـن كل مـا قبلـه مـن تاريـخ وأصالـة 
اتسـمت هبـا حيـزات املدينـة؟ ثـم كيـف تتحـدد 
هويـة املدينـة يف ظل هـذا االنصهـار املتسـارع مع 

التقنيـة؟ والبيانـات  املعلومـات  هـذه  جممـل 
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التسـاؤالت  ● بعـض  أيضـًا  الدراسـة  وتثـري 
املفاهيـم  هبـذه  اخلليـج  دول  تأثـر  مـدى  حـول 
التكنولوجيـة املتعـددة وأي التوجهات ضمن هذه 
األبعـاد املقرحة هي األنسـب للتطبيـق يف البيئات 
احلرضيـة العربيـة واخلليجيـة بشـكل خـاص. وما 
انعكاسـات تلـك املفاهيـم عـىل النظـام الداخـيل 
للمدينـة؟ وهل تتطلـب تغيريات جوهريـة عىل ما 
هـو متعـارف عليـه يف نظـام اسـتخداماهتا احلرضيـة؟
كل هـذه األسـئلة تسـتلزم مزيدًا من الدراسـات 
املسـتقبلية املسـتعجلة حتـى يتسـنى لنا اللحـاق بركب 
واملنافسـة  الرسيعـة  اخلطـى  ذات  التقنيـة  التطـورات 

الشديدة.
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Abstract: The revolution of Information and communication technology is profoundly changing contemporary 
urban reality. This change, has affected the comprehensive concept of cities adding more challenge to the 
definition of the city and its characteristics in the twenty-first century. Despite the increasing attention of 
recent studies toward the impact of new technologies on the urban space, there is yet no consensus about 
the nature of this impact. The variance and plurality of discourses surrounding city’s interaction with the 
sweeping ICT wave has led to the emergence of several Metaphors that describe it. Thus, causing an ambiguity and 
confusion in the role and meaning of the contemporary technology city. Accordingly, this research was conduct-
ed to unravel the mystery surrounding the concepts of the city in light of the rapid developments in information 
and communication technology. Through a critical review of the emerging concepts and terms, a theoretical 
framework of classifications was developed and the basic dimensions of technology city were set. These eight 
dimensions are technology, human, institution community, economy, environment, and finally space and flexibility.

Key words: Concept of city, ICT, dimensions, city classification, technology


