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التكامل بني أمناط إدارة املدن الذكية
 نويب دمحم حسن

 عميد كلية اهلندسة، أستاذ التصميم املعماري ونظر�ت العمارة
 كلية اهلندسة، جامعة أسيوط، أسيوط، مصر

 nouby3000@yahoo.comبريد إلكرتوين: 
 الملخص:

املدن الذكية بسبب انتشار هذا النوع من املدن، يف أجياهلا املختلفة، سواء تطوير املدن القائمة لتصبح مدن أتيت أمهية دراسة إدارة 
جلوانب اإلنسانية ذكية، أو إنشاء مدن ذكية من البداية. ونظراً ملا متثله عملية إدارة املدينة الذكية من أمهية، لتحقق املدينة أهدافها املختلفة يف ا

التقنية واالقتصادية، فإن االهتمام بدراسة أمناط إدارة املدن الذكية املتمثلة يف النمط االفرتاضي والنمط الذكي والنمط الرقمي واالجتماعية و 
البحثية  ميكن أن يساهم، إذا مت التكامل بينهم، يف جناح املدينة الذكية يف حتقيق أهدافها، وهو ما ميكن أن ميثل فجوة حبثية تعدها هذه الورقة

 شكالية تستحق الدراسة.إ
و�يت التعامل مع املدن الذكية، وفق هذه اإلشكالية، كطرح تنبثق منه أبعاد متعددة مرتبطة بذات اإلنسان املستخدم وثقافته 

كو�ت هذا وانتمائه وهويته، جبانب ما يتوفر هلذه اإلدارة من إمكا�ت مالية وتقنية وقدرات على حتقيق التكامل واالنسجام يف األداء بني م
 النوع من املدن. 

وتفرتض هذه الورقة البحثية أن التكامل بني أمناط إدارة املدن الذكية وعدم االعتماد على منط واحد، ميكن أن يساهم بشكل فاعل 
 يف جناح عملية إدارة املدينة الذكية، واملسامهة يف حتقيق املدينة الذكية ألهدافها.

وللتثبت من هذه الفرضية، استخدم البحث جمموعة من املناهج البحثية أمهها؛ املنهج الوصفي، ومنهج التحليل، واملنهج 
 االستنباطي. 

يتكون هذا البحث من مخسة أجزاء رئيسة: يضم األول مقدمة البحث وتتضمن اإلشكالية والفرضية واألهداف واملنهجية. ويضم 
كية ومكو�هتا وأجياهلا املختلفة. بينما يضم اجلزء الثالث حتليل لألمناط املختلفة املستخدمة يف إدارة املدن الذكية. الثاين خلفية عن املدن الذ 

صة يف أما اجلزء الرابع فيشمل استنباط األطروحات اخلاصة بعملية التكامل بني األمناط املختلفة إلدارة املدن الذكية. مث خيتتم البحث ابخلال
 واليت تتضمن أهم النتائج والتوصيات. اجلزء اخلامس

املدن الذكية، إدارة املدن، اإلدارة الذكية، اإلدارة الرقمية، اإلدارة االفرتاضية. :الكلمات المفتاحیة
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 الجزء األول: المقدمة: إشكالیة البحث، والدراسات السا�قة، والفرضیة، وأهدف البحث، والمنهجیة:

 إشكالیة البحث: -١-١
واالتصاالت اإللكرتونية، وظهرت مناذج خمتلفة من املدن  املدن الذكية بعد التطور الكبري الذي صاحب الثورة الرقمية واألجهزة الذكيةانتشرت 

 الذكية اختالفاً يتوقف على درجة الذكائية يف املدينة، سواء تطوير املدن القائمة لتصبح مد�ً ذكية، أو إنشاء مدن ذكية من البداية. 
ية، أمناط إدارة املدن الذكية ما بني النمط الرقمي والنمط الذكي والنمط االفرتاضي، ونظرًا ملا متثله عملية إدارة املدينة الذكية من أمه وتتنوع

يساهم،  لتحقق املدينة أهدافها املختلفة يف اجلوانب اإلنسانية واالجتماعية والتقنية واالقتصادية، فإن االهتمام بدراسة هذه األمناط ميكن أن
 الدراسة.إذا مت التكامل بينهم، يف جناح املدينة الذكية يف حتقيق أهدافها، وهو ما ميكن أن ميثل فجوة حبثية تعدها هذه الورقة إشكالية تستحق 

وانتمائه وهويته،  و�يت التعامل مع املدن الذكية، وفق هذه اإلشكالية، كطرح تنبثق منه أبعاد متعددة مرتبطة بذات اإلنسان املستخدم وثقافته
من جبانب ما يتوفر هلذه اإلدارة من إمكا�ت مالية وتقنية وقدرات على حتقيق التناغم واالنسجام يف األداء بني مكو�ت وعناصر هذا النوع 

 املدن. 
 الدراسات السا�قة: -٢-١

واملكو�ت، لكن مما اتيح للباحث، فإنه ميكن تعددت الدراسات والبحوث اليت تناولت موضوع املدن الذكية، من حيث الوصف والتحليل 
اط القول أبنه مل توجد دراسة تناولت حتليل أمناط إدارة املدن الذكية، وبيان صفات وخصائص كل منط، وتقرتح أسلوابً للتكامل بني هذه األمن

 ا.إلجناح املدينة الذكية يف وظائفها املختلفة بشكل يفوق املدن التقليدية ويتغلب على مشكالهت
 فرضیة البحث: -٣-١

 تفرتض هذه الورقة البحثية أن التكامل بني أمناط إدارة املدن الذكية، وعدم االعتماد على منط واحد، ميكن أن يساهم بشكل فاعل يف جناح
 عملية إدارة املدينة الذكية، واملسامهة يف حتقيق املدينة الذكية ألهدافها.

 أهداف البحث: -٤-١
 يق ما �يت:يهدف البحث إىل حتق

 توضيح مفهوم ومكو�ت وخصاص املدن الذكية. .١
 بيان مكو�ت ووظائف وأجيال املدن الذكية. .٢
 حتليل أمناط إدارة املدن الذكية. .٣
 تقدمي مقرتح يوضح كيفية التكامل بني األمناط املختلفة إلدارة املدن الذكية. .٤
 منهجیة البحث: -٥-١

 جمموعة من املناهج البحثية أمهها على النحو اآليت:وللتثبت من هذه الفرضية، استخدم البحث 
 يف اجلزء اخلاص ببيان مفهوم ومكو�ت وخصائص املدينة الذكية وأجياهلا. املنهج الوصفي: -
 يف اجلزء اخلاص بدراسة وحتليل أمناط إدارة املدن الذكية. منهج التحليل: -
 يف اجلزء اخلاص بتقدمي املقرتحات اخلاصة إبحداث التكامل بني أمناط إدارة املدن الذكية. املنهج االستنباطي: -

 الجزء الثاني: الوصف: خلفیة عن المدن الذ�یة:
 ماهیة المدن الذ�یة: -١-٢

االصطناعي؛ الرتباط األول من املهم، وقبل توضيح مفهوم املدينة الذكية، بيان ما يعنيه كًال من الذكاء العام والذكاء املكاين والذكاء 
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 ). ١بفكرة املدن الذكية (الفكرة)، والثاين بوظائف املدينة الذكية (الفعل)، والثالث مبكو�ت املدينة الذكية (الوسيلة)، الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 ). أنواع الذ�اء وارتباطها �مفهوم ووظائف ومكونات المدینة الذ�یة (المصدر: الباحث).١الشكل رقم (

 أوًال: مفهوم الذ�اء العام .. وفكرة الذ�ائیة في المدینة:
القبول" (ابن  لسان العرب: "الذَّكاُء، ممدود: ِحدُِّة الُفؤاِد. والذَّكاُء: ُسرعُة الفطنة .. والذَّكاُء يف الَفْهم: أن يكون فهمًا اتمًا سريعجاء يف 
م). كما ٢٠٠٩ م). ويف مفردات ألفاظ القرآن الكرمي لألصفهاين: "الذَّكاُء: ُسرعِة اإلدراك وِحّدِة الفهم" (الراغب األصفهاين،١٩٧٩منظور، 

 م).١٩٩٠جاء يف التوقيف: "قال العضد عن الذكاء: هو سرعة اقرتاح النتائج" (املناوي، 
ئمة، كما يشري مفهوم الذكاء بصورة عامة إىل: "القدرات العقلية اليت متكِّن األشخاص من التعلم، وتذّكر املعلومات، واستخدامها بطريقة مال

ة للمشكالت املختلفة، واكتساب اللغة واستخدامها، وإصدار األحكام الدقيقة، واكتشاف أوجه والتوصل إىل استبصارات وحلول مالئم
الشبه واالختالف بني موضوعات اخلربة احلسية أو الفكرية أو االجتماعية، واستخدام أنواع التجريد، أو الوصول إىل املفاهيم العامة 

 م). ٢٠٠٩واالستدالل" (عسقول، 
م، وجابر، ٢٠٠٩أبنه: "القدرة على إدراك العالقات وخاصة العالقات الصعبة أو اخلفية" (عسقول،  Spermanويعرِّفه سبريمان 

أبنه: "القدرة العقلية لدى الفرد على التصرف اهلادف والتفكري املنطقي والتعامل اجملدي مع  Wechslerم). كما يعرِّفه وكسلر ١٩٩٧
 م).١٩٦٨م، وملكية، ١٩٨٦البيئة" (حممود، 

أخذت فكرة الذكائية يف املدينة من مفهوم الذكاء، حيث هتدف املدينة الذكية، من هذا املنطلق، إىل أن تكون ذكية يف املستوى العام، وقد 
 وتتصرف وفق مفهوم الذكاء اإلنساين، متاماً كما يتصرف اإلنسان الذكي.

 ثانیًا: مفهوم الذ�اء المكاني .. ووظائف المدینة الذ�یة:
ة الذكية مبا يسمى الذكاء املكاين، وهو عماد املدينة الذكية، وميثل كل ما له عالقة ابملعلومات، من حيث مجعها ومعاجلتها والتنبيه ترتبط املدين

 ICTs (Information andالفوري والتنبؤ والتعلم وحل املشكالت ابالستخدام األمثل لتقنيات املعلومات واالتصاالت (
Communications Technology  ،م).٢٠١٤(أمحد 

ة، وهو بذلك ميثل الفعل الذي تقوم به املدينة الذكية من أجل القيام بوظائفها املختلفة؛ اإلنسانية، واالجتماعية، والبيئية، واالقتصادي
 والسياسية، وغريها.

 ثالثًا: مفهوم الذ�اء االصطناعي.. ومكونات المدینة الذ�یة:
لة (احلاسب اآليل) للسلوك البشري، حبيث تكون اآللة قادرة على إبداء نوع من االستجابة، واليت يستند الذكاء االصطناعي إىل حماكاة اآل

 الفكرة: الذ�ائیة في المدینة

 الفعل: وظائف المدینة الذ�یة

 المدینة الذ�یةالوسیلة: مكونات 

 الذ�اء العام

 الذ�اء المكاني

 الذ�اء االصطناعي

 ا
أنواع 
 الذ�اء

 المدینة  

 الذ�یة
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م)، إذاً هو نوع من ٢٠١٣ميكن وصفها أب�ا ذكية، ويتم ذلك من خالل تزويدها بعدد من الربجميات املتخصصة يف جماالت خمتلفة (صادق، 
 االستجابة املربجمة سلفاً لآللة.

االصطناعي، بصورة عامة: "قدرة بر�مج احلاسب اآليل على حل مسألة ما، أو اختاذ قرار يف موقف ما، بناء على وصف هلذا ويعين الذكاء 
اللية املوقف. إن الرب�مج نفسه جيد الطريقة اليت جيب أن تتبع حلل املسألة، أو التوصل إىل القرار ابلرجوع إىل العديد من العمليات االستد

م). كما ميكن تعريف الذكاء االصطناعي أبنه: "علم يهتم بصناعة آالت تقوم بتصرفات ١٩٩٣ذِّي هبا الرب�مج" (بونيه، املتنوعة اليت غُ 
 م).٢٠٠٥يعتربها اإلنسان تصرفات ذكية" (ابن عبد النور، 

آليل قادرة على حماكاة ويهدف علم الذكاء االصطناعي، بشكل عام، إىل فهم طبيعة الذكاء اإلنساين عن طريق عمل برامج للحاسب ا
م). كما يهدف علم الذكاء االصطناعي إىل جعل احلاسبات اآللية وغريها من اآلالت اليت ١٩٩٣السلوك اإلنساين املتسم ابلذكاء (بونيه، 

بداع والتخاطب تكتسب صفة الذكاء، ويكون هلا القدرة على القيام أبشياء مازالت إىل عهد قريب حصراً على اإلنسان كالتفكري والتعلم واإل
 م).٢٠٠٥(ابن عبد النور، 

يف املدينة  هبذا؛ يعد الذكاء االصطناعي الوسيلة اليت حتقق هبا املدينة الذكية فكرة الذكائية يف آدائها (وإن اختلفت درجة الذكائية وفق ما أتيح
 مفهوم الذكاء اإلنساين العام.  من مكو�ت تشمل اآلالت واملعدات وابلتايل التصرفات الذكية (الفعل)، واليت حتاكي هبا

 را�عًا: مفهوم المدینة الذ�یة:
)؛ رمبا بسبب التطور السريع الذي يصاحب الثورة الرقمية؛ مما Albino, 2015يتسم مفهوم املدينة الذكية ابلغموض، وعدم الثبات (

 واملفاهيم املطروحة هلا.جيعل من األمهية إدخال بعض املفاهيم املؤثرة املستحدثة يف نطاق التعاريف 
إن تطور مفهوم املدينة الذكية يتشكل من خالل دمج تقنيات معقدة، وعوامل اجتماعية واقتصادية، وإجراءات حكومية، ابإلضافة إىل 

 ).Manville, 2014حمركات السياسة واألعمال (
، واملدينة املعلوماتية Digital Cityة الرقمية لذا؛ جند مصطلحات كثرية مرتبطة، يف ذات السياق ابملدينة الذكية، مثل املدين

Informatic City ومدينة املعرفة ،Knowledge City واملدينة االفرتاضية ،Virtual City واملدينة املستدامة ،
Sustainable City واملدينة اخلضراء ،Green City ومدينة املوهوبني ،Talented Cityوكلها مفاهيم قد تتقارب مع مفهوم ، 

فيما املدينة الذكية، لكن دراستها يبني أ�ا من املمكن أن تكون مسات واقعة يف نطاق تعريف املدينة الذكية، والذي نوضحه بشيء من اإلجياز 
 يلي:

 عن املدينة الذكية: "املدينة اليت تراقب وتكامل كل الظروف اخلاصة بشبكاتHall يقول هال املدينة الذكية من املنظور الوظيفي:  -
لقوى، املعلومات، واليت تشمل الطرق، واجلسور، واألنفاق، والسكك احلديدية، والطرق الفرعية، واملطارات، واملوانئ، واالتصاالت، واملياه، وا

 ,Albinoوحىت املباين، من أجل حتسني مصادرها وصيانتها، جبانب مراقبة االحتياجات األمنية يف كل اخلدمات اليت تقدم للمواطنني" (
2015, Hall, 2000.(  وميكن رؤية املدن الذكية من خالل كو�ا أنظمة تكامل الطاقة واملواد واخلدمات والناس والتمويل
(Araksinen, 2015). 

هي املدينة اليت تشمل، من الناحية اهليكلية، أنظمة وتقنيات تعمل معاً، وبشكل تفاعلي مع مواطين املدينة الذكية من املنظور التقين:  -
املدن؛ فالعالقة بني املدينة الذكية ومواطنيها هي أكثر ما مييزها عن املدينة التقليدية، اليت ال تستطيع خدماهتا االستجابة للظروف هذه 

 م).٢٠١٤االقتصادية والثقافية واالجتماعية املتغرية، بنفس الطريقة واإلمكا�ت اليت تقدمها املدينة الذكية (أمحد، 
والشبكات وهناك من يعرِّف املدينة الذكية من الناحية التقنية على أ�ا: "مدينة رقمية وافرتاضية، إذ تـُزَّود بتقنيات املعلومات واالتصاالت، 
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رقمي الالسلكية، والواقع االفرتاضي، وشبكات أجهزة االستشعار، حبيث تشكل عناصر أساسية من البيئة العمرانية، كما أ�ا عبارة عن متثيل 
رقمية" متعدد الطبقات للمدينة املستقبلية الواقعية بوصفها نظامًا لتشغيل اجملتمع الذكي، ولإلدارة العمرانية الذكية، أو البيئات الذكية ال

 م).٢٠١٣(صادق، 
الناس واملعلومات  وهناك من يعّرفها من هذا اجلانب أب�ا: "املدينة اليت حتتوي على تقنيات كثرية ومتقدمة، حيث يستخدم الربط بني

 ,Albinoوعناصر املدينة تقنيات جديدة يف حتقيق االستدامة، واملدينة اخلضراء، والتجارة التنافسية اإلبداعية، مع ز�دة يف جودة احلياة" (
2015, and Bakici, 2012.( 

الذي تصنعه الشبكات التقليدية فيعرِّف املدينة الذكية أب�ا: "هي املكان  European Council (EC)أما اجمللس األورويب 
 ,United Nationsواخلدمات بصورة أكثر كفاءة، وابستخدام التكنولوجيات الرقمية واالتصاالت، للسكان ورجال األعمال" (

2016.( 
رفية، إذ تركز على من الناحية االجتماعية ميكن تعريف املدينة الذكية أب�ا: مدينة إبداعية ومع املدينة الذكية من املنظور االجتماعي: -

البنية النشاطات املعرفية، وتتمتع بنسبة عالية من التعليم واإلبداع، كما تعتمد بشكل أساسي على إبداعية األفراد، ومؤسسات إنشاء املعرفة، و 
الجتماعي بقوله: "هي املدينة الذكية من املنظور ا Guanيعرِّف جيوان  كما م).٢٠١٣التحتية الرقمية لالتصاالت وإدارة املعرفة" (صادق، 
 ).Albino, 2015, and Guan, 2012املدينة اليت يتم جتهيزها للمجتمع الصحي والسعيد" (

من الناحية البيئية تعرَّف املدينة الذكية أب�ا: "مدينة صحية بيئياً، حيث تتوفر فيها شبكات لتوزيع املدينة الذكية من املنظور البيئي:  -
: "إن املدينة Pardoوابردو  Namيقول �م  م).٢٠١٣ة النظيفة، واستخدام موارد الطاقة املتجددة" (صادق، الطاقة، والتقنيات البيئي

 ,Albinoالذكية هي املدينة اليت تتميز ابحلفاظ على الطاقة، وحتسني جودة اهلواء واملاء، كما حتدد األعطال هبا وتقوم إبصالحها بسرعة" (
2015, and Pardo, 2011.( 

أن املدينة الذكية: "هي مدينة عالية  Nijkampونيجكامب  Kourtitيرى كورتيت املدينة الذكية من املنظور االقتصادي:  -
). وهي املدينة اليت حتقق الوفر يف تكلفة االستخدام واألداء سواء ابلنسبة Albino, 2015, and Kourtit, 2012اإلنتاجية" (

 لنسبة للوقت واجلهد واملال.للخدمات أو املرافق والشبكات، أو اب
يقصد ابالستدامة، ضمان حقوق األجيال احلالية واملستقبلية فيما خيص االحتياجات االقتصادية املدينة الذكية من منظور االستدامة:  -

ية احلضرية، حيث مجيع : "حتتاج املدينة الذكية يف املستقبل إىل االستدامة يف سياسات التنمThuzarيقول ثيوزار  واالجتماعية والبيئية.
من السكان، حىت الفقراء، إبمكا�م احلصول على حياة مناسبة .. فاملدينة الذكية هي املدينة اليت متلك مستوى جودة عاٍل من احلياة يتحقق 

ارة هذه املوارد املستدامة" خالل االستفادة من كل اإلمكا�ت البشرية واالجتماعية واالقتصادية والبيئة املتوفرة، كما حتقق إدارة فاعلة يف إد
)Albino, 2015, and Thuzar, 2011.(  ووفقًا ملفهوم البنك الدويلWorld Bank  :للمدينة الذكية املستدامة، فإ�ا

 ).United Nations, 2016"املدينة اليت متنح سكا�ا اخلدمات وشبكات البنية األساسية احلالية واملستقبلية يف النمو املتوقع هلا" (
، International Telecommunication Union (ITU)م، نشر االحتاد الدويل لالتصاالت ٢٠١٤يف عام و 

، Smart Sustainable Cityمفهوم وتعريف للمدينة الذكية، خلصها يف مفهوم واضح حول املدينة الذكية املستدامة  ١٠٠تقريراً مشل 
ملية حيث عرَّفها أب�ا: "املدينة املخرتعة اليت تستخدم املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت والوسائل األخرى، لتحسني جودة احلياة، وكفاءة ع

االقتصادية واالجتماعية التصميم العمراين، واخلدمات، والقدرة التنافسية. مع ضمان احتياجات األجيال احلالية واملستقبلية ابلنسبة للجوانب 
 .(United Nations, 2016)والبيئية" 

هناك من يعرِّف املدينة الذكية أب�ا: "املكان الذي يلتقي فيه العامل االفرتاضي والواقعي"  املدينة الذكية من منظور الواقع االفرتاضي: -
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http://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx


 *** خالصة: مفهوم المدینة الذ�یة:
ت اليت ا سبق ميكن تعريف املدينة الذكية أب�ا: املدينة اليت تقوم على فكرة الذكائية يف اإلطار العام، ويف الوظائف اليت تؤديها، واملكو�مم

حتتويها، حبيث تتصرف مكو�هتا وعناصرها بذكاء حياكي الذكاء اإلنساين، وختتلف درجة الذكائية فيها بناًء على اختالف حجم األفكار 

 طبقة وكمية الوظائف وعدد املكو�ت الذكية والرقمية واالفرتاضية.امل

 مكونات ووظائف المدینة الذ�یة: -٢-٢
 Manville, 2014تتكون املدينة الذكية من ستة مكو�ت، يرتبط كل مكون منها مبجموعة من الوظائف اليت تؤديها املدينة الذكية (

(United Nations, 2016, and) على النحو التايل:)٢، الشكل رقم ، 
 .Smart Livingاحلياة الذكية  -
 .Smart Economyاالقتصاد الذكي  -
 .Smart Mobilityالتنقل الذكي  -
 .Smart Environmentالبيئة الذكية  -
 .Smart Peopleالناس األذكياء  -
 .Smart Governanceالذكية  احلوكمة -
 خصائص المدن الذ�یة: -٣-٢

 إىل االفرتاضية:اخلاصية األوىل: من املكانية 
كان التواصل التقليدي املعهود يف األزمان واحلضارات والعصور القدمية بني البشر وبعضهم البعض، يعتمد على التواصل الزمكاين 

ديث (الزمان/املكان) وجهًا لوجه، حيث تتطلب عملية التواصل التواجد يف املكان نفسه ويف الوقت ذاته، إال أنه ومع التطور التكنولوجي احل
)، وهو يعين أن التواصل بني البشر يتم عرب ١والثورة الرقمية؛ ظهر منط جديد من التواصل وهو التواصل الالمكاين والالمتزامن، اجلدول رقم (

دينة الفضاء اإللكرتوين (السيرباين) دون احلاجة ملكان مادي، وابلتايل ميكن أن يكون يف أي وقت ومن أي مكان، ولعل هذا ما تتسم به امل
 الذكية يف مكو�هتا ووظائفها املختلفة.
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 الحیاة الذ�یة
 

 

 الذ�ي االقتصاد

 

 الذ�ي التنقل

   

 الوظائف

 جودة الحیاة -

التعلــیم، الخــدمات  –الجوانــب االجتماعیــة  -

 الصحیة، األمن، اإلسكان

إمكانیــــة الــــدخول إلــــى الخــــدمات الصــــحیة  -

 ومراقبتها و�دارتها اإللكترونیة،

أتمتة المساكن، المساكن الذ�یـة، والمبـاني  -

 الخدمیة الذ�یة

 الوظائف

 المنافسة العالمیة واإلقلیمیة -

 ر�ادة األعمال وقوة الدفع -

 مستو�ات عالیة من اإلنتاج -

 الدخول إلى النطاق العر�ض من األعمال -

المواقــع المســتقلة ومســاعدة المــواطنین فــي  -

 الر�فیةالمناطق 

ـــوك  عملیـــات األعمـــال اإللكترونیـــة - (البن

   المزادات) –التسوق 

 الوظائف

 تحسین الوصولیة -

 النقل اآلمن -

 أنظمة نقل أكثر ذ�اًء وفعالیة -

شــــبكات مفیــــدة للحر�ــــة الفعالــــة للســــیارات  -

 والناس والبضائع لتقلیل التكدس

األداء االجتمــاعي للنقــل (مشــار�ة و��جــار  -

 الدراجات) السیارات، دمج

   

 

 الذ�یة البیئة
 

 

 األذ�یاء الناس

 

 الذ�یة الحو�مة

   

 الوظائف

 مراقبة التلوث -

 استخدام تقنیات االستدامة -

 البیئة/ االستدامة/ استهالك على الطاقة -

تقلیــل اســتهالك الطاقــة �اســتخدام التقنیــات  -

 المبتكرة و�عادة استخدام المواد

 الوظائف

 رأس المال اإلنساني واالجتماعي -

 المواطنین المتعلمین والمبدعین والمؤهلین -

اســـتخدام تقنیـــات المعلومـــات واالتصـــاالت  -

 في الخدمات الذ�یة

توصیل الخدمة التعلیمیة الثابتـة والمناسـبة  -

 في المناطق الحضر�ة والر�فیة

 حلول التعلیم اإللكتروني -

 الوظائف

 صنع القرار المشار�ة في -

 الخدمات العامة واالجتماعیة -

 الشفافیة -

 الد�مقراطیة -

 التواصل مع الحكومة والمؤسسات -

 تحسین الوصول المجتمعي لكل الخدمات -

 ).United Nations, 2016). مكو�ت وظائف املدينة الذكية (٢الشكل رقم (

۲ ۱ ۳ 

٦ ٤ ٥ 
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أبنه: "مكان ألجل غري مسمى، حيث يتفاعل األفراد  Cyber Worldأو العامل السيرباين  Cyber Spaceويعرَّف الفراغ السيرباين 
). كما يتصف الفضاء اإللكرتوين أبنه مكان بال حدود مادية أو اجتماعية حترم األفراد Britz, 2004م، ٢٠١١والتجمعات" (البداينة، 

تم من أي مكان ويف أي وقت، أي أنه يعتمد يف التواصل واحلضور على م). كما أن التواصل من خالله ي٢٠١١من العيش فيه (البداينة، 
ة وبدون أي مبدأ الالمكان والالزمان. إن جمرد ولوج الفرد إىل شبكة اإلنرتنت يصبح فرداً سيربانياً يف عامل سيرباين منفتح ميكن التنقل فيه بسرع

 ).Gercke, 2012م، ٢٠١٦مشقة (عبد الناصر، 
 من الماد�ة إلى السیبرانیة:الخاصیة الثانیة: 

، حيث Cyber Environmentأهم ما صاحب الثورة الرقمية هو انتقال األنشطة احلياتية املختلفة من البيئة املادية إىل البيئة السيربانية 
وسط إلكرتوين تقين تتم فيه مثَّلت شبكة اإلنرتنت مبساعدة احلاسب اآليل ووسائل االتصاالت الرقمية احلديثة بيئة سيربانية، وهي عبارة عن 

 أنشطة اإلنسان وأفعاله املختلفة بشكل سيرباين، فأصبح هناك التعليم من بُعد والطب من بُعد والعمل من بُعد .. وغريها.
والسرعة والبعد هبذا حتولت البيئة املادية للمدينة إىل بيئة افرتاضية، تتم فيها األنشطة والوظائف اخلاصة، ولكن بصورة أفضل من حيث الكفاءة 

 عن الروتني.
 املتزامن أو الالمتزامن).  -) بدائل االتصال (احلضور: املكاين أو الالمكاين ١اجلدول رقم (

 )Mitchell, 1999, P.109 - ٥م، ص٢٠٠١(ضيف، 
 الالمتزامن متزامن احلالة

 ترك رسالة على املكتب )٣(احلالة  التحدث وجها لوجه )١(احلالة  احلضور املكاين
 إرسال بريد إلكرتوين أو بريد صويت )٤(احلالة  التحدث عرب اهلاتف )٢(احلالة  احلضور الالمكاين

 

 الخاصیة الثالثة: من الورقیة إلى الالورقیة:
دمات من أهم ما تتميز به املدينة الذكية أن كل املعامالت فيها تتم بصورة رقمية، فلم يعد هناك مناذج ورقية خاصة ابلتقدمي للحصول على اخل
كرتونية لأو التواصل مع املوظفني وجهًا لوجه، فهناك النماذج اإللكرتونية، وهناك النقود اإللكرتونية، وهناك الرسائل اإللكرتونية، والكتب اإل

 واالختبارات اإللكرتونية وغريها. 
ابختصار فإن املدن الذكية هي مدن خالية من الورق، وابلتايل فهي مدن حتافظ على البيئة حيث يتم االستغناء عن األخشاب املستخدمة يف 

 ذلك، وابلتايل ختفيف العبء عن بيئة املدينة.
 الخاصیة الرا�عة: من الجمود�ة إلى الدینامیكیة:

م)، فرمبا ما نفكر فيه اآلن ابعتباره دراًب من ٢٠١٥شك يف أننا أصبحنا نعيش يف ثورات تكنولوجية متجددة ومتسارعة (األمم املتحدة، ال
 دروب اخليال، هو واقع يعيشه آخرون يف مكان ما، قريب منا، ورمبا منذ زمن غري قليل.

قًا يف احلاضر واملستقبل، وهذا األخري الذي رمبا حيمل الكثري مما ال نتوقعه حالياً، هذا يعين أن الديناميكية تصاحب املدن الذكية فكرًا وتطبي
 هذه الديناميكية تتطلب التعامل مع ظاهرة املدن الذكية على أساس أ�ا مستقبل املدن يف العصور القادمة بصورة ال شك فيها. 

 أجیال المدن الذ�یة: -٤-٢
التكنولوجيات الرقمية يف أنشطة وبنية املدينة؛ حيث بدأت هذه التكنولوجيات يف التحكم يف مكو�ت تطورت املدن الذكية بداية من تطبيق 

 وعناصر وأنشطة املدينة، وفقاً لدرجة استخدامها، وابلتايل قدرهتا على التعاطي مع مفاهيم وتطبيقات الذكاء فيها. 
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، أو من بعض مسات املدينة الذكية، ولكن يف الوقت نفسه اجتهت بعض من هنا ميكن القول أبنه ال تكاد ختلو مدينة من فكرة الذكائية
احلكومات حنو تشييد مدن ذكية ابألساس، حيث يتم ختطيطها وتصميم عناصرها ومكو�هتا املختلفة وفقًا ملعطيات الثورة الرقمية يف جمال 

 املدينة الذكية.  تطبيقات اإللكرتونيات والرقميات، يف كافة معلومات وبيا�ت وعناصر ومكو�ت
 أوًال: المدن الذ�یة المتحولة:

عند ميكن القول أبن كل املدن التقليدية القائمة هي مدن متحولة حنو املدن الذكية، وإن اختلفت يف درجة الذكائية، كما ختتلف درجة الذكاء 
تقوم فيها بعض اخلدمات على الفكرة الرقمية، وخباصة  البشر واآلالت، فال يوجد مدينة ال تستخدم فيها القنيات الرقمية، وال يوجد مدينة ال

ولو بعد أن أصبحت التكنولوجيا الرقمية متاحة، ويف كثري من األحيان، أبسعار معقولة، كما ال توجد مدينة ليس هلا حظ يف العامل االفرتاضي 
 بوجود ضئيل.

إىل مدن ذكية بدرجة عالية؟ اإلجابة ممكن لكن التكلفة ستكون يبقى اإلجابة عن سؤال مهم، هل ميكن حتويل كل املدن القائمة احلالية 
 ضخمة؛ ألن هذه املدن هي مدن العصر الصناعي، وقد مت ختطيط وتصميم الغالبية العظمى منها قبل ظهور الثورة الرقمية، وابلتايل فإن فكرة

ا حتتاج إىل متويل ضخم، فعلى سبيل املثال، فإن التكلفة اليت املدينة الذكية ستحتاج إىل تغيريات كثرية يف بنية املدينة ومكو�هتا، كما أ�
ألف ساكن  ٤٠مليار دوالر، وهي املدينة اليت ُخططت لتأوي  ٢٢حيتاجها إنشاء مدينة مصدر ابإلمارات العربية املتحدة إىل ميزانية قدرها 

م). كما أن مشروعاً واحداً ٢٠١٤غريو، وبنضريف، وأمني، فقط، ولعل نقص التمويل هو الذي أدى إىل أتخري اكتمال هذه املدينة (روتر، و 
 م). ٢٠١٤مليون دوالر أمريكي (إمارة ديب،  ٣٠٠من مشروعات مدينة ديب الذكية وهو مشروع سليكون ابرك وصلت تكلفته إىل 

 ثانیًا: المدن الذ�یة الحدیثة:
اختلفت يف درجة الذكاء، فإن هناك توجهات عاملية وإقليمية وحملية جبانب املدن التقليدية اليت بدأت يف التحول حنو املدن الذكية، وإن 

شبكات بنية)،  –عناصر  –إلنشاء وتشييد مدن ذكية تقوم ابألساس على فكرة الذكائية واستخدام التقنيات يف كل أنشطة وبنية (مكو�ت 
 وإدارة املدينة.

ية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حنو كلي، ومن البداية يف وعند ختطيط مدينة ذكية جديدة، فإنه ميكن تصميم البنية التحت
التفكري قبل إنشاء املدينة، حيث حتتاج إىل جمموعة شاملة من املتطلبات الفنية تراعي النمو املستمر، وتكون صاحلة للتطوير (فوكنر، 

 م).٢٠١٦
نة بالنيت ابلربتغال، ومدينة فوجيساوا ابلياابن، ومدينة مصدر ابإلمارات العربية ومن أمثلة هذه املدن؛ مدينة سوجندو بكور� اجلنوبية، ومدي

 املتحدة.
 الجزء الثالث: التحلیل: أنماط إدارة المدن الذ�یة:

ة تتلخص أهداف إدارة املدينة الذكية يف حتسني األداء احلضري ابستخدام البيا�ت، واملعلومات، وتقنيات املعلومات لتوفر خدمات كثري 
 للمواطنني، وتراقب وحتسن الشبكات، كي حتقق التعاون بني القطاعات االقتصادية املختلفة، وتبين النماذج االقتصادية املبتكرة يف كل من

 ).Albino, 2015, and Marsal-Llacuna, 2014القطاعني العام واخلاص (
 حتقيق خدماهتا للمواطنني وكذا حتقيق أهداف إنشائها وتطورها. كما تتعدد وتعد إدارة املدينة الذكية من أهم األمور يف جناح املدينة الذكية يف

مي، أمناط هذه اإلدارة وفقًا للتكنولوجيات الرقمية، واألجهزة اإللكرتونية، والذكية املستخدمة، وأسلوب العمل اإلداري، فمنها النمط الرق
 ).٣والنمط الذكي، والنمط االفرتاضي، الشكل رقم (
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 الذكية (املصدر: الباحث).). أمناط إدارة املدن ٣الشكل رقم (

 النمط األول: اإلدارة الرقمیة: -١-٣

 أوًال: مفهوم اإلدارة الرقمیة:
اسب يقصد ابإلدارة الرقمية للمدينة الذكية، حتويل كل البيا�ت واملعلومات والعمليات اإلدارية ذاهتا إىل صورة رقمية، من خالل برامج احل

 يف كل املعامالت.اآليل، جبانب استخدام النماذج الرقمية 
جيه كما يتعدى مفهوم اإلدارة اإللكرتونية مفهوم امليكنة إىل مفهوم تكامل البيا�ت واملعلومات، واستخدام تلك البيا�ت واملعلومات يف تو 

اخلارجية (رضوان،  السياسات واإلجراءات حنو حتقيق األهداف، مع توفري املرونة الالزمة لالستجابة للمتغريات املتالحقة سواء الداخلية أو
 (د.ت)).

 ثانیًا: تطبیقات اإلدارة الرقمیة:
 فيما �يت أمثلة على تطبيقات اإلدارة الرقمية يف املدينة الذكية:

امل إدارة البيا�ت واملعلومات: حيث يتم حتويل كافة البيا�ت واملعلومات املستخدمة يف املدينة الذكية إىل صورة رقمية، ومن مث يتم التع -
 من خالل برامج رقمية خمصصة لكل خدمة وكل نوع (احلكومة اإللكرتونية).معها 

إدارة املرافق واخلدمات: وتبدأ من تقدمي طلب اخلدمة ودراسة الطلب والبت فيه، جبانب دفع املقابل املادي والذي يكون يف صورة  -
 رقمية أيضاً من خالل الدفع اإللكرتوين.

)، كمثال على مدينتني متحولتني من املدينة التقليدية إىل ٤دينة، بلدية الر�ض، وبلدية ديب، الشكل رقم (ومن النماذج على اإلدارة الذكية للم
ى املدينة الذكية، حيث تتوفر اخلدمات الرقمية (احلكومة اإللكرتونية) على موقع شبكة املعلومات الدولية، ومتكن املواطنني من احلصول عل

 كن إدارة املدينة من التعامل مع هذه اخلدمات والطلبات بصورة رقمية أيضاً.بعض اخلدمات بصورة رقمية، كما مت
 
 

 التحكم الرقمي في البیانات واألجهزة

 التحكم الذ�ي في البیانات األجهزة

 في البیانات واألجهزة التحكم عن �عد

 النمط الرقمي

 النمط الذ�ي

 النمط االفتراضي

 
 اإلدارة

 التكاملیة

 
أنماط إدارة 
 المدن الذ�یة
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 (أ) موقع بلد�ة الر�اض على شبكة اإلنترنت.

)https://eservices.alriyadh.gov.sa/Default.aspx( 

 
 (ب) موقع بلد�ة دبي على شبكة اإلنترنت.

)https://www.dm.gov.ae/ar/services/pages/searchresults.aspx( 

 ). واجهة موقعي بلدية الر�ض وديب كنموذج لإلدارة الرقمية للخدمات املدنية.٤الشكل رقم (

 

 ثالثًا: فوائد اإلدارة الرقمیة:
 حتقق اإلدارة الرقمية للمدينة الذكية ما �يت:

 العملية اإلدارية؛ مما خيلص العمل اإلداري من الروتني.تقليل تدخل العنصر البشري يف  .١
 حتقيق سرعة اإلجناز يف العمل. .٢
 التوفري يف الوقت واجلهد واملال. .٣
 مكافحة الفساد املايل واإلداري. .٤
 توفري البيا�ت واملعلومات للمستفيدين بصورة فورية (رضوان، (د.ت)). .٥
ستخدام الورقي؛ ومن مث يقلل يف التكلفة واجلهد وحيافظ على سرية البيا�ت تبادل البيا�ت واملعلومات بصورة رقمية يلغي اال .٦

 واملعلومات (رضوان، (د.ت))، وسهولة حفظها وتداوهلا.
 النمط الثاني: اإلدارة الذ�یة: -٢-٣

 أوًال: مفهوم اإلدارة الذ�یة:
وهي األجهزة اليت تعمل من تلقاء ذاهتا بناء على ضبطها وبرجمتها يقصد ابإلدارة الذكية للمدينة الذكية، استخدام األجهزة الذكية يف اإلدارة، 

 وفقاً للظروف اخلاصة والفعل املطلوب منها القيام به.
 ثانیًا: تطبیقات اإلدارة الذ�یة:

 فيما �يت أمثلة على تطبيقات اإلدارة الذكية يف املدينة الذكية:
استكشاف األعطال واإلبالغ عنها، جبانب التدخل يف إصالحها يف بعض إدارة املرافق: من خالل األجهزة الذكية اليت ميكنها  -

 األحيان.
إدارة الشبكات: ابستخدام األجهزة الذكية، واليت تتحكم يف التشغيل واإلطفاء وفق احلاجة سواء داخل املباين أو يف الفراغات  -

 اخلارجية والطرق والشوارع وغريها.
 يتيح التحكم يف تكيف الغالف مع البيئة اخلارجية يف ظروف الطقس املختلفة.إدارة األغلفة اخلارجية للمباين: مبا  -
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ومن األمثلة على اإلدارة الذكية للمدينة، مدينة سوجندو يف كور� اجلنوبية، حيث متتلك هذه املدينة شبكات اتصال السلكية تربط بني 
طبية أم حكومية، بشبكة اإلنرتنت العاملية. وقامت شركة سيسكو  مجيع نظم املعلومات األساسية فيها، سواء أكانت سكنية أم جتارية أم

ن إبعداد توصيالت بني كل جزء يف املدينة وتركيب أجهزة استشعار إلكرتونية على الطرق املؤدية إليها، وداخل طرقاهتا ومبانيها، حيث ستكو 
�ت املتعلقة ابملباين والطرق ودرجة احلرارة داخل املدينة وحتليلها. وقد وظيفة كل جهاز إرسال البيا�ت إىل احملطة املركزية املسؤولة عن مجع البيا

 م). ٢٠١٢مليار دوالر أمريكي (فتحي،  ٣٥بلغت تكلفة هذه املدينة 
 ثالثًا: فوائد اإلدارة الذ�یة:

 حتقق اإلدارة الذكية للمدينة الذكية ما �يت:
 التوفري يف الوقت واجلهد للعمل واإلداري. .١
 ال؛ حيث يقل االعتماد على املوظفني الروتينيني، الذي يؤدون نفس العمل كل يوم.توفري األمو  .٢
 توظيف تكنولوجيا املعلومات الذكية من أجل دعم وبناء ثقافة مؤسسية إجيابية لدى كافة العاملني (رضوان، (د.ت)). .٣

 النمط الثالث: اإلدارة االفتراضیة: -٣-٣
 أوًال: مفهوم اإلدارة االفتراضیة:

م، عندما بدأت شركات، مثل: شركة االتصاالت األمريكية ١٩٩٤مصطلح اإلدارة االفرتاضية بشكل تطبيقي منذ عام ظهر 
)AT&T) وشركة أي يب إم ،(IBM) م٢٠٠٢روبرت، ) وغريها، يف السماح للموظفني ابلعمل من بُعد.( 

أبعماهلم، وليس أبجسامهم، ويف هذه البيئة يتم الربط بني املوظفني وبيئة العمل االفرتاضية، هي العامل االفرتاضي الذي يتواجد فيه املوظفون 
بوسائل االتصاالت املختلفة، وذلك هبدف توجيه إجنازاهتم، والتنسيق بينهما لتصب يف مواقعها، دون احلاجة إىل تواجدهم اجلسماين أو 

 ) أو حىت الزمين.م٢٠٠٢روبرت، املكاين (
االفرتاضية، فإ�ا تعين القيام أبي عمل إداري من بُعد، سواء كان هذا العمل تقدمي خدمة يتم التواصل ويف إطار املفهوم الشمويل لإلدارة 

 من خالهلا مع اجلمهور، أو اجتماعات وورش عمل يف اإلدارات املختلفة ملناقشة العمل اإلداري ذاته، أو غريها.
، ليشمل كيفية التواصل بني عناصر ومكو�ت املدينة بعد ربط األجهزة  -أيضاً  –ويتسع مفهوم اإلدارة االفرتاضية يف املدينة الذكية 

م، ٢٠٢٠مليار وحدة (أو جهاز) يف العامل، عام  ٣٠. ومن املتوقع اتصال ما يقرب من (IOT)املختلفة فيها من خالل "إنرتنت األشياء" 
يف حني  IP (Internet Protocol Address .(United Nations, 2016)احلاسب املرتبط ابإلنرتنت (لكل منها رقم 

مليار وحدة عام  ٢٠توقعت شركة جارتنر الشهرية لألحباث أن عدد األجهزة اليت سُتحدد من خالل مفهوم "إنرتنت األشياء" سيتخطى 
. م)٢٠١٤مليار جهاز (أمحد،  ٧,٣لشخصية، واليت يتوقع أن تكون يف حدود م، متجاوزًا عدد اهلواتف الذكية وأجهزة احلاسبات ا٢٠٢٠

يعين هذا أن فرص اإلدارة االفرتاضية للمدينة الذكية ستزداد يف املستقبل، لكنها ستتوقف على مدى توصيل األجهزة يف الفضاء السيرياين 
. وجتدر اإلشارة إىل أن هناك بعض الشركات اليت تدير أعماهلا بشكل ليمكن إدارة التواصل بني األجهزة والبشر واخلدمات املطلوبة افرتاضياً 

 افرتاضي لكن مل تصل اإلدارة االفرتاضية إىل كو�ا مست عام للمدينة يف الوقت احلايل.
 ثانیًا: تطبیقات اإلدارة االفتراضیة:

 فيما �يت أمثلة على تطبيقات اإلدارة االفرتاضية يف املدينة الذكية:
 االفرتاضية للخدمات: حيث يتم التحكم يف اخلدمات من بُعد، وتقدمي احللول والتعامل مع املشكالت وطاليب اخلدمة أيضاً. اإلدارة -
اإلدارة االفرتاضية للعمل اإلداري: هناك الكثري من املواقف اليت حتتاج لاللتقاء من أجل مناقشة مشكالت العمل اإلداري وسبل  -

 من خالل اللقاءات واالجتماعات االفرتاضية. تطويره، وتتم كلها من بُعد
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 ثالثًا: فوائد اإلدارة االفتراضیة:

 حتقق اإلدارة االفرتاضية للمدينة الذكية ما �يت:
ت تستوعب الوسائل اإللكرتونية يف اإلدارة االفرتاضية أعداداً هائلة من احلضور االفرتاضيني، الذين ميكنهم تسلم الرسالة نفسها يف الوق .١

 م).٢٠٠٢(روبرت،  ذاته
ال تنفض النقاشات يف اإلدارة االفرتاضية وال االتصاالت خبروج احلضور من وسيلة االتصال، فالرسائل تظل معلقة، وتبقى موضع  .٢

 م).٢٠٠٢اهتمام وقراءة وتكرار اطالع (روبرت، 
 م).٢٠٠٢املباشرة والتعبري عن الرأي (روبرت، ميثل اجملتمع االفرتاضي جماالً أكرب للتخلي عن الوالء الضيق لإلدارة الشخصية  .٣
 حتقق اإلدارة االفرتاضية السرعة يف االجناز وتوفري الوقت واجلهد واملال. .٤
 تقليل احلاجة للبيئة املادية للمباين والفراغات املعمارية اإلدارية. .٥

 الجزء الرا�ع: االستنباط: تكامل أنماط إدارة المدن الذ�یة:
اجلزء الثالث من هذا البحث، اتضح أن األمناط الثالثة إلدارة املدن الذكية، قد تلتقي يف بعض املواقف، وقد خيتص كل مما سبق تناوله يف 

 منط منها مبوقف خاص يف العملية اإلدارية على إطالقها يف املدينة، من حيث إدارة املرافق واخلدمات والشبكات واملباين وغريها.
دن الذكية يولد أمناطًا أخرى فرعية، وتتم عملية التكامل بني هذه األمناط مجيعها ليتولد النمط التكاملي يف إن الدمج بني أمناط إدارة امل
 )، على النحو اآليت:٥إدارة املدن الذكية، الشكل رقم (

الذكي، : وهو النمط الذي حيتوي على خصائص النمط الرقمي والنمط النمط الرقمي + النمط الذكي = النمط الرقمي الذكي -
 حيث تكون إدارة املرافق واخلدمات والشبكات واملباين واملكو�ت األخرى رقمية وذكية يف الوقت ذاته.

: وهو النمط الذي حيتوي خصائص النمط الرقمي والنمط النمط الرقمي + النمط االفرتاضي = النمط الرقمي االفرتاضي -
 واخلدمات والشبكات واملباين واملكو�ت األخرى رقمية وافرتاضية يف الوقت ذاته.االفرتاضي يف الوقت ذاته ، حيث تكون إدارة املرافق 

: وهو النمط الذي حيتوي على خصائص النمط الذكي والنمط النمط الذكي + النمط االفرتاضي = النمط الذكي االفرتاضي -
 خرى ذكية وافرتاضية يف ذات الوقت.االفرتاضي، حيث تكون إدارة املرافق واخلدمات والشبكات واملباين واملكو�ت األ

وحتدث عملية التكامل بني األمناط املختلفة من خالل دمج األمناط الثالثة الرئيسة والفرعية يف إطار واحد، لتولد يف النهاية النمط 
 التكاملي يف إدارة املدن الذكية:

 األمناط الرئيسة الثالثة: (النمط الرقمي + النمط الذكي + النمط االفرتاضي) + األمناط الثالثة الفرعية (النمط الرقمي الذكي + النمط
 .النمط التكامليالرقمي االفرتاضي + النمط الذكي االفرتاضي) = 
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 ). التكامل بني أمناط إدارة املدن الذكية (املصدر: الباحث).٥الشكل رقم (
 الجزء الخامس: الخالصة: النتائج والتوصیات:

 النتائج: -١-٥
 مما سبق ميكن التوصل إىل جمموعة من النتائج أمهها ما �يت:

وتتنوع مفاهيم املدينة الذكية، ولكن يف النهاية ميكن الدمج بينها لتكون املدينة اليت تستخدم التكنولوجيات الرقمية والذكية تتعدد  .١
 جبانب العامل االفرتاضي يف املكو�ت والوظائف ومبن مث يف اإلدارة.

ية املتمثلة يف تطبيق الرقمية والذكائية واالفرتاضية يف ال تكاد ختلو مدينة حالية من مسات املدينة الذكية، وإن اختلفت يف درجة الذكائ .٢
 مكو�ت ووظائف املدينة، هذا جبانب املدن املنشأة يف األساس على أ�ا مدن ذكية مكتملة.

ملي تتكون أمناط إدارة املدن الذكية من ثالثة أمناط رئيسة وأخرى فرعية، وميكن من خالل عملية التكامل بينها أن يتولد النمط التكا .٣
 يف إدارة املدن الذكية، والذي جيمع بني مسات األمناط الستة ويطبق كالً منها وفق احلاجة واملوقع والزمن.

 التوصیات: -٢-٥
 يقدم البحث جمموعة من التوصيات اخلاصة بعملية التكامل بني أمناط إدارة املدن الذكية على النحو اآليت:

كية، والذي جيمع بني مسات األمناط الرئيسة والفرعية، وحيقق إمكانية إدارة املدن الذكية تطبيق النمط التكاملي يف إدارة املدن الذ  .٤
 بصورة مشولية.

فر توفري الركائز املادية والبشرية واملالية اليت تساهم يف حتقيق جناح إدارة املدن الذكية بشكل جزئي أو مشويل، وخباصة بعد ثبوت أن تو  .٥
 املدينة الذكية يف حتقيق أهدافها والقيام بوظائفها على الوجه األكمل.اإلدارة الناجحة يساهم يف جناح 

إجراء حبوث تركز على دراسات مستفيضة ألمناط إدارة املدن الذكية، والتحقق من تفاصيل النموذج التكاملي املقرتح، وكيفية تطبيقه  .٦
 على مكو�ت وعناصر ووظائف املدينة الذكية.

 النمط الرقمي

 النمط االفتراضي النمط الذ�ي

 الرقمي
 الذ�ي

 الرقمي
 االفتراضي

 الذ�ي
 االفتراضي

 النمط التكاملي
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 املراجع العلمية:

 راجع العربية:أوًال: امل
. الر�ض: مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مدخل إىل عامل الذكاء االصطناعي. ابن عبد النور، عادل عبد النور -

 .م٢٠٠٥  -ه ١٤٢٦
 م.١٩٧٩. القاهرة: دار املعارف، لسان العرب. ابن منظور -
 م).٢٠١٤)، (٢٢، العدد (آفاق املستقبلجملة . "املدينة الذكية .. مدينة املستقبل األخضر"،  أمحد، شادية -
. الوال�ت املتحدة األمريكية: بر�مج األمم (التنمية يف كل عمل) ٢٠١٥حملة عامة عن تقرير التنمية البشرية . األمم املتحدة -
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