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 الملخص 
هيكلية   تحوالت  عدة  األ  Structure Changeحدثت  لتخطيط  التخطيطى  الفكر  بالدول  الع  نساق فى  المدن  لمجموعات  مرانية 

عملية تقسيم العمل الدولى والتخصص الوظيفى    وتأثيراتثار العولمة  آوتغلغل    تأثيريادة  زل   المتقدمة والنامية على حد سواء نتيجة
و ش والمواصالت  النقل  وسائل  فى  التطور  عن  الناتج  المكانى  والتقارب  والمعلومات  العالمى  االتصاالت  تصاد  قاالو  ICTبكات 

أ  Digital economy  الرقمي بين  إلىفضى  مما  التقارب  من  مزيد  مسافة    المكانيز  حي ال  حدوث  او  الوقت  )عامل  والزمنى 
يفوق  واالتجاة نحو األ  - (Space time frame convergenceاالنتقال   المفتوحة والمتكاملة عالميا بشكل  العمرانية  نساق 

  City Networksتنامى فكر شبكات المدن    من ثملمنغلقة محليا على المستوى القومى،  ة اى دولة على االحتفاظ باالنساق اقدر
المتدرجة   المدن  طبقات  لفكر  للتجمعات.   Hierarchical city- classesكبديل  الهيراركى  الهرمى  التدرج  لمبدأ  على  طبقا 

نساق العمرانية للعديد من الدول النامية  األفى بنيه    dualityاالزدواجية والثنائية    حالة  تفاقمثرت تلك العوامل على  أخر  الجانب ال 
بين   خاصة  قطاب  واست   هيمنة   زيادةما  العالمية  والمستقطبة    أقاليمها المدن  المهيمنة  الكبرى  حساب الحضرية  المدن    معظم   على 
إشكالية االزدواجية  ثارت  ن ثم أاقتصادية شديدة المحلية. م  ى قواعدتنهض عل  والتيالمتداعية والمتراجعة وظيفيا واقتصاديا المحلية  
يتم صياغة    أساسهاالتى على    األنسب ماهية المداخل التخطيطية    المتعلقة بتحديد  األسئلة ن  يد مدعنساق العمرانية بتلك الدول ال فى األ

الحضرية التجمعات  تصنيف  الدول   Classification Criteria معايير   System ofالمدن  وعات  جمم  إلى بتلك 
Citiesوهو الهدف    موعات المدنمن مجموعة  جماسات التنمية الحضرية المتناسبة مع مشكالت التحضر بكل  ي لصياغة س  سكأسا
    . تحقيقه إلى الذى يسعى هذا البحث  األساسي

الى   البحث  المصرى  توصل  العمرانى  النسق  فى  واالزدواجية  الثنائية  حالة  ا  %75وجود    حيث تأكد  المدن  كطاقات  من  لمصرية 
نظ لتداعيها  متعطلة  القدرات    %25مقابل    والعمراني  االقتصادي را  ذو  المدن  والكبرىالمتو  تنموية لامن  يستلزم    سطة    معه مما 
المتغيرات    اإلحصائيةالنماذج  استخدام   متعددة   Multi-dimensions and Multi –variables  واألبعاد القياسية 

standardized model   المصرية  د  عن المدن  مجموعات  نموذج  أ  ليلتاوباتصنيف  فعالية  على  البحث  فهرس    أو دليل  كد 
دمج المعايير    خالله قياسى امكن من    إحصائيوهو نموذج    potential Node (city) Indexمصرية  ة للمدن الن مالقدرات الكا

للتصنيف   االمدن  مجموعات    إلىالتقليدية  التدرج  فكر  المتوافقة مع  الهيراالمصرية  التصنيف  مع مجموعة معايي   -كى  رلهرمى  ر 
االحدي  للمدن  الكامنة  القدرات  قياس  على  القادرة  القادملثة  االصرية  على  الكامنة  رة  القدرات  سواء  العالمى  االقتصاد  فى  نخراط 

تة مجموعات من المدن  د سعد إلىتصنيف المدن المصرية  إلى خلص البحثالتنافسية.  و أالوظيفية  أو االقتصادية  المنفذية اإلنتاجية
لقدرا الكامنة طبقا  التنموية  اإلو  تهم  فعالية  على  عشر  أكد  فى  سمالمتغيراً  ثنى  مجموتخدمين  المصرية  تصنيف  المدن    التي عات 

تفسير   من  أاستطاعت  التباينات    %85كثر  بين  ومن  المصريةالالفوارق  للمدن  التنموية  البحث    ، قدرات  خلص  استنباط    إلى كما 
ة للمدن  ن مالقدرات التنموية الكا  في   التباين والفوارق   من  %86  على تفسير   استطاعا معا  Two Main Factorsسين  عاملين رئي 

ال  أنحيث    المصري  العمراني  النسقكدت معظمها على محلية  أ  –مصرية  ال التصنيف  الهرمى  متغيرات  التدرج  متوافقة مع فكر 
وبشكل يفوق المتغيرات العالمية    %61  جدر على تصنيف المدن المصرية بنسبة كثر تفسيرا واألهى األ  المغلقة نساق العمرانية  لأل

تفسير   تستطيع  المصرية  يفالتباين    ن م%    39التى  المدن  والتنوع  أكما  –  قدرات  التخصص  حيث  من  االقتصادية  القدرات  ن 
تباين قدرات المدن المصرية بشكل يسبق المت   %58والتنافسية تفسر    واإلنتاجيةوالتكتل   من    %42غيرات العمرانية التى تفسر  من 

 . باين فى القدرات الت 
 

 المقدمة 
لمجموعات المدن والتجمعات    العمرانيةنساق  الفكر التخطيطى لتخطيط األ  ى ف  Structure Changeحدثت عدة تحوالت هيكلية  

على حد سواء  (Habitat, 2018)امية  والن (Epson, 2012)بالدول المتقدمة  (Nijkam & Schubert, 2000 )الحضرية  
تأ لزيادة  ونتيجة  العولمة    تغلغل ثير  العمل  عملي ثار  آكد  وتأ(Yuhong & Lijing, 2012 ; Habitat, 2016 )آثار  تقسيم  ة 

والتقارب المكانى الناتج (Vasanen, 2012)والتخصص الوظيفى العالمى   (Cohen, 1981; Massey, 1984 )الدولى  
تزايد  ، وICT  (Allan, 1990)علومات  شبكات االتصاالت والم  و)  (OCED, 2006التطور فى وسائل النقل والمواصالعن  

االقتصادأ من  كال  المعرفى  Digital economy (Allan, 1997)  رقمي لا  همية   Knowledge basedواالقتصاد 
economy  ( (Coffey, 1999) ل  ى )عام والزمن تقارب بين الحيز المكانى  مزيد من الحدوث  . حيث انعكست تلك العوامل على
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انية  العمرنساق  األنحو  ة  ا جت اإلو  - Space time frame convergence) (Hall et a, 2006)و مسافة االنتقال  الوقت أ
قدرة    (Burger,2011)المفتوحة والمتكاملة عالميا   يفوق  المستوى  األب   دولة على االحتفاظ   أيبشكل  المنغلقة محليا على  نساق 

أ  ،(Dicken et al, 2001; Simth, 1996 )القومى فك  إلىفضى  مما  اتنامى  شبكات   City Networks (Inaلمدن  ر 
Klassen, 2007; Habitat, 2018b)  بقات المدن المتدرجة لفكر طكبديلHierarchical city- classes (Renuad, 

لمبدأ  (1981 للتجمعاتاطبقا  الهيراركى  الهرمى  بموجة  ، (Wegener, 1995; Epson, 2012)لتدرج  من    مقترنا  جديدة 
ب  التنمية  التركيز  التر(Sassen, 2001; Barientons, 2010)عالمية  المدن  االقت جا فى مقابل  والتداعى  والعمرانى  ع  صادى 

العالمية  ل المنافسة  على  القادرة  غير  االستثمارات    أو(Coe, 2004)لمدن  فى    و أ  األجنبيةجذب  االنخراط  على  القادرة  غير 
: المدن العمالقة  أنماط ير مسبوقة من قبل متضمنة  دة غجدي   أنماطاقترن بذلك ظهور   . (Berbegolu, 203) االقتصاد العالمى 

المستقطبة  همال العالمية    –Giant polarized primate cities (OCED, 2012)يمنة  الحضرية  والمناطق  المدن 
(Markusen & Gwiasda, 1994; Sassen, 2002) global cities/metropolises –  واألقاليموبوليس  الميجال  

الممتدة    ,Extended mega metropolitan regions and Megalopolis–  (Lang& Knoxالعمالقةالحضرية 
2009; Treivish et al, 2013)المدن ما بعد التصنيع  post-industrialization cities    الريادة االقتصادية    أنشطة ذات

  quaternary and Quintuple economic development stages  ةالمرحلة االقتصادية الرابعة والخامس   أنشطة من  
Saskia, 2001))– ت والمنافذاب المدن البوا Gateway   االقتصادى  اإلنتاجانخراطا فى االقصاد العالمى وعولمة    األكثر  وهى-  

للتقسيم    أنحيث   التقليدية  الوظيفى  التصنيف  معايير  باستخدام  تصنيفها  يصعب  التجمعات  تلك  المدن    ىلإمعظم  مجموعات 
(Broune, 1978)وغير    العمرانيسق  الن   أجزاءلة عن بقية  صفمستوى من المدن من   أو تشكل طبقة    أصبحتنفس الوقت  ى  وف

األبر.  (Epson, 2012)  معه متكاملة   الخارجية   لتأثيرز  االنعكاس  العالمية  االقتصادية  والمحركات  العوامل   Driving تلك 
forces externalities and exogenous factors/   ب  transitional developing  االنتقالية  يةالنام  الدول كان 

countries (Smith, 1996; Habitat, 2015)التى    –  التى قد انخرطت بشكل جزئى فى عمليات عولمة االقتصاد العالمى
والثنائية    أصبحت  االزدواجية  العمرانية  أبنيه  فى    dualityتعانى من  خاصة    العالمية   مدنهابين  (AbouKorin, 2017)نساقها 

 على قواعد اقتصادية شديدة المحلية  ية التى تنهضالمدن المحل  بل العديد مناقة والمستقطبة فى مالحضرية الكبرى المهيمن   يمهاأقال
(Velapurkar, 2009)  .  بتحديد    قة المتعل  األسئلة العديد من  الدول    بتلكنساق العمرانية  االزدواجية فى األ  إشكالية   أثارتمن ثم
  Classification Criteria يف التجمعات الحضرية ن صساسها يتم صياغة معايير ت أنسب التى على  األ  ماهية المداخل التخطيطية

(OCED, 2016)    مجموعات المدن  إلىبتلك الدول  System of Citiesاسات التنمية الحضرية المتناسبة  ي لصياغة س  كأساس
  اجع اهمية عوامل الحجم السكانى ضوء تر خاصة فى(OCED, 2016) مجموعات المدنضر بكل مجموعة من مع مشكالت التح

city size  والتصنيف الوظيفىfunctional classification والمركزية الوظيفية  والثقل العمراني  (Richardson, 1977; 
Alford, 1975) functional centrality  عوا  وأسس معايير    أهميةوزيادة مثل  للتصنيف   city  المدن  إنتاجيةمل  جديدة 

productivity  المدن االستثمارات    ىومد،   competitivenessوتنافسية  جذب  على   FDIالمباشر  نبيةاألجقدرتها 
attractionالمنفذية ،  Global connectivity   االتصال واالرتباط  التى تدعم االتصالية العالمية مع العالم الخارجى من خالل

  (De Goei et al, 2010) والجوية الدولي  المباشر المنافذ البحرية

 Multi pillarsوالمستويات   األبعادخطيطية متعددة  تطبق تلك الدول المداخل الت  أنان  كم ب  األهميةمن    أصبح  هنإف  بالتالي
classification approach  (Habitat, 2018)  للتصنيف لمجموعات   وأسسصياغة عدة معايير    إلىالتى تفضى

المداخل    Multi-Variables approach    (Meijers, 2005)المدن   قدرة  لعدم    وأحادية   داعاألب  أحادية نظرا 
التداخل واالزدواجية ما بين المدن العالمية المهيمنة والمدن الصغرى    أنماط  إبراز على  (Anthony, 1980)المتغيرات  

والمستويات   األبعادمتعددة    داخلالم  أهمية. فى هذا الصدد فان البحث يبرهن على   (Abou-Zekry, 2007) المحلية
فى  ال استخدمت  الدول  تى  من  ال  تعاني  التيالعديد  فى  والثنائية  االزدواجية  العمرانى  من   Ministry of)نسق 

Regional DevelopmenT, 2012)المحلية الصغرى  والمدن  العالمية  الكبرى  المدن  بين  المقصود)  ما    ، عبد 
مجموعات من    ن الصينية الى فى تصنيف المد(Chen et al, 2018)  يالصينمثل النموذج  (  2017  ،: احمد2002
 China’s tiered cityوالمتدرجة  ية ذات المستويات المتعددة  و النموذج المسمى بمجموعات المدن الصينهوالمدن  

system (ZU& Zhu, 2014; Zhux, 2018) 

تقسيم التجمعات  والمستويات القادرة على    األبعادة  المعايير متعددوتحديد ماهية  صياغة    إلى ن هذا البحث يهدف  إمن ثم ف
ا المدن   لمصريةالحضرية  مجموعات  تضو  فى  System of citiesالى  العمرانى  ء  النسق  فى  الثنائية  حالة  نامى 

فى مقابل الغالبية العظمى من المدن    العالميالمدن العالمية والمنخرطة فى االقتصاد    وتأثيرالمصرى ما بين زيادة هيمنة  
المحليةالحجم    ةومتوسطصغرى  لا ووظيفيا    و  شديدة  عمرانيا  المقصود  2017  ،)احمد  قتصاديااوالمتداعية  عبد   :،  

2002)  . 
فإ ثم  الهدف  من  البحث  ل  الرئيسين  المصرية    وأسسيتمثل فى صياغة معايير    –هذا  المدن  مجموعات    إلىتصنيف 

يمنة والمدن الصغرى ما بين المدن الكبرى العالمية المه المدن فى ضوء تنامى االزدواجية بالنسق العمرانى المصرى  
 الفرعية التالية:  األهدافى تحقيق ال باإلضافةشديدة المحلية  المتداعية
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تطور الفكر التخطيطى للتخطيط    فى ضوء-مجموعات المدن    إلىالمدن المصرية    والمعايير لتصنيف  األسس  استنباط -
 نساق العمرانية لأل
النموذج  - ا  األبعادمتعدد    صائيحاإلصياغة  اللقادرة على تصوالمتغيرات  المدن  المصرية    إلىرية  صمنيف  مجموعات 

التن لقدراتهم  الكامنة  )طبقا  المصرى   -للتصنيف(    كأساسموية  العمرانى  تنامى مستويات االزدواجية بالنسق  فى ضوء 
 مصرية فظات الوالمحا األقاليمواستنباط وتحديد تلك مجموعات المدن توزيعها مكانيا على 

الرئ  - العوامل  ذات  تحديد  تفسي  التأثيريسية  طبق  رعلى  المصرية  المدن  بين  ما  والتباينات  التنموية الفوارق  لقدراتهم  ا 
مع   المتوافقة)نساق العمرانية المغلقة وشبة المغلقة  تصنيف المدن فى نظم األامل ومتغيرات  الكامنة فى ضوء تداخل عو

التدرج   عوا  الهرمى(فكر  النظم  مومل  مع  فى  المدن  تصنيف  المفتوواألتغيرات  العمرانية  عالميا   ةحنساق  المتكاملة 
 لعمران(مع فكر شبكات ا المتوافقة)

 الكلمات الدالة 

مستويات المدن   - Functional and size classification criteriaللمدن  والحجمي  الوظيفيمعايير التصنيف  
city classes-  مجموعات المدن system of cities-    قالمغل  العمرانيالنسق closed urban system-  ر فك  
شبكات   - open networking urban systemالمفتوح   نيالعمراالنسق  - urban hierarchyالتدرج الهرمى  

العالمية    -cities networks المدن الهيمنة –global cities/metropolitanالمدن  مراكز 
متعددة    -polarized primate cityواالستقطاب المدننيف  لتص  األبعادالمداخل   /multi- variable-مجموعات 

pillars classification approach  -المدن  مدال لتصنيف مجموعات  المتدرجة  المستويات   tieredاخل متعددة 
multi leveling system of cities–    الكامنة للمدن المصرية    اإلنمائيةفهرس القدرات    أومدخل دليلpotential 

node(city ) index  
 
 لمرجعية السابقة سات االدرا 1

معايير  على اختيار وتحديد مداخل و القوميلى المستوى مرانية عنساق العالتحوالت العالمية فى التخطيط لأل اثر 1/1
  مجموعات المدن إلىالمدن تصنيف 

للتخطيط لأل التخطيطي  الفكر  الممرت  المدن على  العمرانية لشبكة  القومى بثالثة مراحل  نساق  منها   كلل  أساسيةستوى 
توجهات  تأثيره فى  على  المستخدمة  والمداخل  العمرانى  للنسق  والهدف    التخطيط  والغرض  للمدن  التصنيف  عملية 

 وهم: Evolutionary sequencesلعملية التصنيف   والدواعي
 urban system ل حدود الدولة(ات الحضرية داخما بين التجمع الوظيفيالمغلق )التكامل  القومي العمرانيمرحلة النظام  -

as a closed self-operating system 
  األجنبيةما بين المدن العالمية وشبة العالمية بالدولة واالستثمارات    الوظيفي المفتوح )التكامل    يالقوم  العمرانيمرحلة النظام   -

 urban systems openness ( الخارجي المباشرة والعالم 
   meNetworked urban syst( بكيالش الحضري  العمرانيسق المدن )الن  مرحلة شبكات  -

لعملية تصنيف المدن بها طبقا لمرحلة التنمية االقتصادية االجتماعية    األنسبالمدخل  فان كل دولة عليها اختيار    بالتالي 
لفكر العالمي للتخطيط  ور ال تطمدى التوافق مع مراحتمر بها و   التيبالدولة عامة ومرحلة التنمية الحضرية والتحضر  

درجة التعقيد و  -ها  سوف يلى شرح  التي(World Bank, 2017 ; Habitat, 2018 a) الثالثةانية  العمرنساق  األ
النسق   مكونات  بين  ما  المباشرة    التي  العمرانيوالتشابك  الوظيفية  البسيطة  العالقات  من  المركبة   إلىتتدرج  العالقات 

 :التاليوالمتداخلة وذلك على النحو 
 
النظام    1/1/1 )التكا  القومي  اني العمرمرحلة  ا  الوظيفي  لمالمغلق  حدود  داخل  الحضرية  التجمعات  بين   لدولة(ما 

urban system as a closed self-operating system   
 المغلق   العمرانيلنظام النسق    األساسيةالمالمح  -أ

العمرانى للنسق  للتخطيط  التقليدى  بالنموذج  يعرف  ما  على    وهو  رج  متدال  الحضريالنظام    أساسالقومى 
وهو النظام الذى    –كز النمو المحلية  رام  األقلالمستويات    إلى م القومية  صالعوا  األعلى   ىوهيراركيا من المست

الثانوية   االقتصادية  والتنمية  التحضر  مراحل  ذات  الدول  من  العديد  فى  متبع  زالت    والتي  واألوليةمازال  ما 
التصنيع على  البترول  تعتمد  واستخراج  على    كأساس  والتعدين  االقتصادية  ومنها   –  القوميمستوى  لاللتنمية 

مثل السعودية   ذات الحكم المركزى والتخطيط القومى المركزى الشمولى   واإلفريقيةالعديد من الدول العربية  
والسودان   والجزائر    واألردن والكويت  والسنغال    وإثيوبياوسوريا   ,World Bank) وأنجوالوالكاميرون 

2017)  
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يعكس  ا  بم  Hierarchical orderمى لشبكة التجمعات الحضريةرهالتدرج ال  إحداثعلى  خل  هذا المديعتمد  
استنادا على عدد محدود    one or two pillarsبعدين فقط    أوالثقل الوظيفى للمدن مقاسا ببعد واحد وظيفى  

المتغيرات   ع  limited number of variablesمن  الوظيفى  إبرازلى  القادرة  الثقل  فى  للمدن   الفوارق 
Functional centrality  ال المدن مراكز  الى  القومية  العواصم  المحلية )عواصم    اإلقليميةخدمات  بدء من 

  (Batty, 2004) (اإلداريةالمراكز 
المتد  -ب الهيراركى  )النظام  المغلق  القومى  العمرانى  النظام  مرحلة  فى  المدن  تصنيف  عملية  من  على  الهدف  بناء  رج 

 : دن(المركزية الوظيفية للم 
  اإلسكان االقتصادية وبرامج    واألنشطة والخدمات المحلية    اإلقليميةط والتوطين المكانى لعناصر برامج الخدمات  ي طتنظيم عملية تخ

متدرج    األساسيةوالبنية   بشكل  تخطط  ً بحيث  بحيث   هرميا بالدولة  المدن  لشبكة  الوظيفى  المكانى  بالتدرج  الهدف    وربطها  يكون 
والخدمات    األنشطةم  ما بين الدور الوظيفى للتجمع الحضرى ومستوى ونوع وحج  توافق والتجانسمن النوع    إحداثالرئيسى هو  

الهدف االساسى من اتباع فكر التدرج الهرمى فى توزيع جهود التنمية ومشروعات  المقترح توطنها بة.    األساسيةوعناصر البنية  
الهيمنة  الخدمات واالنتاج وال الحد من  الناتج مبنية االساسية هو  الصناعى فى عدد محدود من    نواالستقطاب  التركز االقتصادى 

توزالمدن دو اتباع سياسات  التجمعات من خالل  بقية  للقيام  ن غيرها من  الصالحة  المدن  التنمية على عدد من  لتوزيع جهود  يعية 
والتجارة والخدمات    ةواألنشط وزيع السكان  العادة ت   راتيجية المكانية الموجهة وهو ما يعرف باتباع االست بتدرج محدد  بدور اقليمى  

القومية  .  Redistributive spatial oriented strategies (Batty, 2006)  األساسيةوالبنية   السياسة  تكون  ثم  من 
الوصول   خالل  من  متدرج    إلىللتحضر  عمرانى  التوزي  Overarching policy   األساس   هينسق  وتحديد   المكانيع  فى 

من ضمن    حضري دينة وتجمع  وحجم السكان المستهدف لكل م  واإلسكان  األساسيةوالبنية    توالتجارة والخدما  األنشطةمستويات  
تكفل كفاءة وفعالية التوزيع المكانى االنسب لكافة جهود التنمية بالخطط القطاعية    التي   األساسيةمجموعات المدن بالدولة والسياسة  

 (Habitat, 2015)  بالدولة سكانيةإلواية االقتصادية الخدمية المرفقية  االجتماع
 : المغلق العمراني لفكر النسق   اهيرا ركيج والحجمى المتدر  التصنيف الوظيفىالمتغيرات المستخدم فى  -ج

على    القادرة  المتغيرات  قائمة  المستخدمة    الوظيفيالثقل    في التباينات    إبرازتشمل  )متغيرات  قدرة    في للتجمعات  مدى  ترشيح 
ا الحضرية  القي التجمعات  على  من    اإلقليمية  باألدوار   مالمختلفة  بدءا  المتدرجة  القومية    أقطابالوظيفية  النمو    إلى النمو  مراكز 

 : االقليمية والمحلية( المتغيرات التالية 
قل الحضرى وعناصر  يعكس حجم السوق وحجم الطلب على الخدمات الحضرية والن   الذي   السكاني الثقل  الحجم السكانى ) -

 ب على فرص العمل الحضرية( لط وحجم ال واإلسكان األساسية البنية 
 اإلداري الحالي. الدور  -
الخمركزي  - وثقلها    أو  -اإلقليمية دمات  ة  بالمدينة  الخدمات  تركز  الخدمات    الخدميمدى  وثقل  المتوطنة    اإلقليمية)عدد 

 بالمدينة ومدى تنوعها( 
   م السكانىلى الحجبناء ع Rankالرتبة  -  أهمهارات من ويقاس بعدة متغي  اإلقليميالدور  -
  األكبر مدى قدرة المدينة على امتصاص الجزء    أهمهات من  االستقطاب والهيمنة الحضرية للمدينة ويقاس بعدة متغيرا -

القومية   الحضرية  السكانية  الزيادة  فىمن  التعدادية    الحادثة  ا  2006/2016  األخيرةالفترة  بقية  من  غيرها  لمدن دون 
 بالدولة  

الك - االقتصادى  وثقلهالحجم  للمدينة  /    إجمالي)بالتي  االقتصادى مقاسا    الى  بالمدينة  المحلى    ليماإجالعمالة  الناتج  حجم 
 . للمدينة(

تركز   - من    األنشطة مدى  متغيرات  بعدة  ويقاس  لكل    المنشآت  إجمالي)  أهمهابالمدينة  االقتصادية    األنشطة االقتصادية 
 ة( المتوطنة بالمدين 

)الثقل   - المكانية  المكانية    (الحضريللتجمع    نيالمكاالمركزية  بالمركزية  الطرق  أومقاسا  بشبكة  االرتباط  القومية    مدى 

 (Fusco, G. & Caglioni, M, 2011) واإلقليميةووسائل النقل القومية   واإلقليمية

 مدى صالحية هذا المدخل للتطبيق   -د
التى ما  بتلك الدول    األقاليممن    دي ل وجود العدفى ظ  خاصة   العديد من الدول الناميةق فى  ما زال هذا المدخل صالح تماما للتطبي 

الزراعية والمدن الزراعية(    األنشطة)  األوليةوالثانوية وما زالت فى مراحل التنمية االقتصادية    األولية  زالت فى مراحل التحصر
)التصنيع    إلى وتتحول   الثانوية  االقتصادية  التنمية  والمتقدم  والبدائي  األولىمرحلة  الم  -(  والمتوسط  الكبرى عواصم    ندفيما عدا 

 (World Bank, 2017; Habitat 2015) والمحافظات الكبرى األقاليم
على بقية    للمدن الكبرى ومدن العواصم   الحضري الهيمنة واالستقطاب    أثار ما زالت تعانى من    بالدول النامية   المدن   معظم كما ان  

السكان    إلعادة   ة هموجمكانية  سياسة  وجود    إلى احتياج    في مازالت    تاليالوب   -اإلقليممدن     اإلقليميةوالخدمات    واألنشطة التوزيع 
والبنية    واألنشطة للمدينة ومستويات الخدمات    الوظيفي التوافق ما بين الدور  بشكل متدرج متزن يضمن    األساسية تجارة والبنية  الو

 (Smith, 1996) المقرر توطنها داخلها األساسية 

العمرا  1/1/2 النظام  القومى  مرحلة  العالمية)  حوالمفتنى  وشبة  العالمية  المدن  بين  ما  الوظيفى  بالدولة   التكامل 
  urban systems openness الخارجى( المباشرة والعالم  األجنبيةواالستثمارات 

 المفتوح   العمرانيلنظام النسق    األساسيةالمالمح  -أ
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االقت  العولمة  ظهور  بدء  العم آ  وتأكد صادية  مع  تقسيم  عملية  والتخص ثار  الدولى  العالمى    صل  تكنولوجيا  الوظيفى  بدور  مقترنا 
تضاءل دور الحتمية الجغرافية المكانية وحدوث تقارب بين الحيز المكانى والوقت او مسافة االنتقال    إلىلومات  االتصاالت والمع

Space time frame convergence    على  مقترنا االقتصادية    أهميةدة  بزياالمدخل  المحركات  الخارجي دور    ة والفرص 
External Driving forces/ externalities and exogenous factors    الوظيفية    واألهمية   الوظيفيفى تحديد الدور

ودور التدرج    أهميةتراجع  . من ثم  بدال من عوامل الحجم السكانى والثقل العمرانى والمركزية الوظيفية  القوميللمدن ضمن النسق  
للتج الهيراركى  الحضرية  الهرمى  مستوى    ىفمعات  التى    األنشطة تحديد  والتسهيالت  والخدمات  بها   أن  ينبغيوالتجارة   تتوطن 

(Yuhong & Lijing, 2012) .    تقوم بدور المدن العالمية   خاصة المدن الكبرى بهااقترن ذلك بظهور مدينة او مدينتين بكل دولة
Global /semi global cosmopolitan world cities   عابرة  العالمية    الشركات  او افرعالرئيسية    ار قمال  وطن بهاالتى يت

 . Vasanen, 2012) ة الجنسيات للقوميات ومتعدد
الوقت   ذات  النامية وسعيها  أ فى  الدول  العديد من  تنمية  فى  المفتوح  الباب  اتباع سياسة  االستثمارات    إلىسفر عن    األجنبية جذب 

ناطق  والم  األجنبي)مدن المنافذ والبوابات( لتوطين مناطق االستثمار    همنفذي   ليه مدختجهيز مواقع    إلى FDI Attraction  المباشرة
الخاصة االقتصادية  الطبيعة  وظيفيا    إلىفضى  أ مما    .(Vasanen, 2012)  ذات  المتخصصة  العالمية  المدن  من  عددا  تكوين 

العديد من االستثما تستقبل  التى  الحجم  بزيادة دورها  قم  العالمي  وثقلها  أهميتهاوزادت    األجنبية رات  وصغيرة    في   االقتصاديترنا 
مما   –ومركزيتها وثقلها السكانى والعمرانى والوظيفى والخدمى  السكانيالرغم من صغر حجمها  لىع القوميتكوين الناتج المحلى 

العمرانى والسكانى    عامل دور  أهميةقلل من   للتجمع الحاالثقل    يف ية تصن فى عمل    Functional centralityضرى  والوظيفى 
 ,Barientons)  عملية التصنيف لمجموعات المدن  في ى  التدرج الهرمبالدولة مما افضى الى تراجع اهمية مدخل  شبكة المدن  

2010 
قتصادية الثالثية(  التجارة والخدمات )مرحلة التنمية اال  أنشطة  إلىمن اقتصاديات الصناعية    العالمي  االقتصاديفضى التحول  أكما  
 ,Barientons)ت التنموية (  بتكراوالم التكنولوجيوالبحث والتطوير  المعرفياالقتصاد  أنشطةاعية )ب رال شطة ن األمرحلة  إلىثم 

المدن    إدراج   أهمية   إلى  (2010 مجموعات  تصنيف  عملية  فى  هام  للمدن  متغير  الحالية  االقتصادية  التنمية  مرحلة  تحديد  هو 
(OCED, 2006)  ( الى مرحلة  اإلقليميةية الثالثية )مرحلة الخدمات والتجارة  من ت مرحلة التجاوزت    التي التركيز على المدن    مع

االقتصادال المعرفى  تنمية  االقتصاد  )مرحلة  الرباعية  والمعرفية    واألنشطةية  من    واألكاديميةالبحثية  الرفاهة  باقتصاديات  مقترنا 
والسياحة    اإلقامة  أنشطة  ال  نأباعتبار    (Un-Habitat, 2015)( رفيهوالت والطعام  لالستثمارات    األكثرن  دمتلك    األجنبية جذبا 

تقوم بدور مدن البوابات التى تسهل انخراط    التي وهى المدن    المعرفي االقتصاد    وأنشطة فية  كات المعرجذبا لشب   واألكثرالمباشرة  
للدولة  االقتصادية  البوابة  بمثابة  وتكون  الخارجى  بالعالم  الجاذبة    الدولة  االستثمارية  الريادية  ت ب الم  ة نشطلأل والواجهة  كرة 

 (Epson, 2012) األجنبيةواالستثمارات 

النظام العمرانى القومى المفتوح )التكامل الوظيفى ما بين المدن العالمية لمدن فى مرحلة  لية تصنيف االهدف من عم -ب
  الخارجى لمالمباشرة والعاوشبة العالمية بالدولة واالستثمارات األجنبية 

بالذكر   جدير  هو  ال  أنما  تام    تأكد  ى ت الدول  بشكل  العالمى  واالقتصاد  العولمة  فى  عند    التوجهعليها    ينبغي  جزئي  أو انخراطها 
لأل على  التخطيط  بها  العمرانية  نسقها    التأكيدنساق  انفتاح  الكبرى    الحضريعلى  سواء  بها  المدن  من  محدود  لعدد  لو  حتى 

ال او  العالمية المتخصصة وظيفيا وتجالمتربوليتانية  المدن الستقبال االستثمارات    اهيز عددصغرى  المباشرة وتوظين    األجنبيةمن 
الراقية    اإلنتاجخدمات   للتكيف    Global high order production servicesالعالمية  سياسات  اتباع  عليها  بالتالى 

 Global Positioning placeالعالمية   األنشطةد مواقع توطن االقتصادى العمرانى وسياسات مكانية لتجهيز التجمعات ولتحدي 
based policyقدرة    األكثرتحديد المدن    لتصنيف ومتغيرات التصنيف هو العمل على . من ثم فان الهدف الرئيسى من عملية ا

وابات العالمية لتكامل الدولة  قدرة على االنخراط فى االقتصاد العالمى باعتبارها مدن الب   واألكثر  األجنبيةعلى جذب االستثمارات  
ختلفة داخل بنية  ة متميزة من مجموعات المدن المتشكل تلك المدن طبقة او مجموع   أنفانة من المتوقع    وبالتالي  عالميلالنظام  مع ا

 (Yuhong & Lijing, 2012) بالدولة  العمرانيالنسق 
 المفتوح  نيالعمراالمتغيرات المستخدم فى تصنيف مجموعات المدن فى فكر النسق  -ج

 المتغيرات التالية: جديدة للتصنيف تتضمن  وأبعادمجموعات المدن عدة متغيرات   إلىصنيف ت لر اايي مع إلى هذا المدخل  أضاف 
المباشر    األجنبيالمباشرة مقاسا بعدة مؤشرات منها حجم االستثمار    األجنبيةمدى جاذبية المدينة الستقبال االستثمارات   -

 على سبيل المثال ة سنوات شر ع آخرفى  الحضري بالتجمع 
ان   - ومدى  االستثمارات  غت خراط  بم  في  األجنبيةلغل  مقاسا  للمدينة  االقتصادية  تملك  البنية    للمنشآت   األجانبعدالت 

 . االقتصادية بالمدينة ومدى تنوع القطاعات االقتصادية الجاذبة لالستثمارات
انى  ولها من مطارات وم  خمةمتاال  أو للمنافذ المتوطنة بها    وظيفيلاالقدرة المنفذية للمدينة والتجمع الناتجة من قوة والدور   -

 . ومنافذ برية دولية 
 . نافذينة ومدى تكاملها مع المالخدمات اللوجستية بالمد -
   .التكتالت االقتصادية واالستثمارية بالمدينة -
 (Epson, 2012) بحجم السكان وحجم الناتج المحلىبالمدينة مقاسا  االقتصاديحجم السوق  -

 تصنيف المدن  بعمليةمدى صالحية هذا المدخل للتطبيق  -د
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  الخارجي وسعيها الدائم نحو االنفتاح على العالم    -لنامية ومنهم مصرن الدول ابالعديد مطبقا للتطورات الحادثة بالبنية االقتصادية  
لك  وانعكاس ذ  –االقتصادية المتقدمة    ةواألنشط الريادة االقتصادية    أنشطة المباشرة وجذب    األجنبيةوجذب مزيد من االستثمارات  

العالمية   ى المدن الصغر و عددا من  العالميةالمدن  ال منبتلك الدول بتواجد كحدوث حالة ازدواجية داخل بنية النسق العمرانى  على
لى قواعد اقتصادية  المدن المحلية التى تنهض ع  مقابل الغالبية العظمى من   في   –  األجنبية المتخصصة وظيفيا الجاذبة لالستثمارات  

المحلية على  ؤي بما    0شديدة  ال  أهميةكد  برصد  االزدواجية  تلك  برصد  يسمح  للتصنيف  نظام  العالمية  اتباع  وشبة  العالمية  مدن 
تتكامل وتتفاعل وظيفيا    التيوالقومية    واإلقليميةوفى نفس الوقت قادر على تصنيف المدن المحلية    العالميالمنخرطة مع االقتصاد  

لنموذج  فى هذا الصدد هو ا  األبرز  العالميالنموذج    أن. ما هو جدير بالذكر  رخالى  حدى المدخلين علأ يجور    أندولة دون  داخل ال
فى عملية    الصينيالعمرانى   العمرانى    التصنيفالذى سمح  النسق والتصنيف  بنظام  يعرف  ما  ابتكار  االزدواجية من خالل  بتلك 

ثم    اإلقليميةالمدن    إلىتدرجة من المدن العالمية  ملا  أو(  األقل   إلى  األعلىدن المتدرجة من  )تصنيف المدن الى مجموعات الم  الطبقى
عن مجموعات المدن    وإنتاجيامجموعة واحدة طبقية بحيث تتمايز وظيفيا    في شابهة معا  خالل تجميع المدن المت المدن المحلية من  

 City tier Classification or tired classified  إلىصنيف  تليها وهو ما يعرف ب نظام الت   التيالتى تقع فى المجموعات  
group of cities (Zhux, 2018) 

 Networked urban system النسق العمرانى الشبكى( مدن )مرحلة شبكات ال 1/1/3
 لنظام النسق العمرانى الشبكى   األساسيةح المالم -أ

لزيادة   طبقا  السابقة  للمرحلة  تطويرا  المرحلة  تلك  وتغلغل    رتأثي تمثل  والتقار  آثاركال  فى    كانيملاب  العولمة  التطور  عن  الناتج 
شبكات   فى  والتطور  والمواصالت  النقل  والمعلومات  وسائل   Digital  الرقمياالقتصاد    أنماطوظهور   ICTاالتصاالت 

economy   والمعرفي Knowledge based economy    المستدام    األخضر واالقتصادsustainable green 
economy االبتكار وعلى  المعرفة  على  التغلغل    creativity economyوالمخترعات    تاالقائم  من  مزيد  الى  افضى  مما 

ودعم النمو االقتصادى للعديد من المدن والمناطق الحضرية العالمية    وانعكاسها على تعزيزوالعمليات االقتصادية العالمية  للعولمة  
اوغير القادرة    األجنبيةاو جذب االستثمارات    ة ي الغير قادرة على المنافسة العالم  تراجع وتداعى اقتصادى واضح للمدن  فى مقابل

  . (Ina Klassen, 2007) مما احدث عدة تحوالت هيكلية فى النسق العمرانى الحضرى   -لعالمىعلى االنخراط فى االقتصاد ا
ر ممكن من  د قمل الوظيفى واالقتصادى الكبر  تكاال  إحداثمحاولة    الىنساق العمرانية  الدول عند التخطيط لأل  سعى  إلى ذلك  افضى  

م  تشكيل  واعادة  العالمية  الحضرية  االنوية  الحدى  المتاخمة  العمرانى المدن  بالتكتل  يعرف   Urban Agglomeration  ا 
عها  المتكاملة مالنواة الحضرية العالمية والمدن  المكون من    Urban clusterالحضرى او العنقود االقتصادى الوظيفى الحضرى  

 .  (Limtanakool et al, 2005) عدة مدن منفصلة  أوتربوليتانية حضرية كبرى م قة طن ن العنقود الناتج مسواء كا
لتوطن المؤسسات    Space or Placeمن مجرد حيز مكانى  دورها    قد تحول المدن العالمية والمناطق الحضرية العالمية    أنكما  

البيئة العمرانية  اعتبارها    إعادة الى  –للقوميات    رةاب علالمملوكة الى شركات االعالمية  الراقية    األعمالاالقتصادية لشركات الخدمات  
مما افضى    –والنقل والتوزيع العالمية    اإلنتاجعملية    في  Processالمحلية/العالمية    الشراكة   لعملية   الحافزةاالستثمارية الداعمة و

اقتصادية متخصصة يجب    إلى الت   أنبروز مناطق  العمتعمل عملية  للنسق  التوطن  موقعن    ثالبح  إلىرانى  خطيط    االقتصادي ع 
الطب   األمثل ذات  االقتصادية  المناطق  شبكات  مثل  الخاصة  لها  معالجة    SEZ Special Economic Zonesيعة  ومناطق 

التجميعية   والصناعات  الصناعية  واالبتكارى    EPZ export processing Zonesالصادرات  المعرفى  االقتصاد  ومراكز 
 Knowledge Creative Hubs and science parks (Techno poles))مية عالال راوواحات العلوم والبحث واالبتك

   (Meijers & Sandberg, 2006)  

 الهدف من عملية تصنيف المدن فى مرحلة النظام العمرانى الشبكى-ب
سبق  ث  أ ما  كل  المدن    أهمية  إلىر  وتحديد  القيام  األكثرتجهيز  على  اال  قدرة  الوظائف  مدن    العالميةالجديدة    قتصاديةبتلك  سواء 

العالمي   أو المعرفة   الخاصة  االقتصادية  الطبيعة  ذات  العالمية    أو ة  مدن  الصادرات  والبحوث    أقطابمدن    أو مدن معالجة  المعرفة 
  مال عاأليادة الحضرية والمدن لرا أنشطةسياسات الريادة الحضرية من خالل تدعيم  أهميةكما تبلور  –والتنمية  واالبتكاروالتطوير 

  Entrepreneurial cities and Entrepreneurshipالريادة  ذات
السياسات المكانية المحفزة للنمو    هيفى تلك المرحلة    العمرانيسياسات التنمية الحضرية للنسق    اهم  فان آخرمن جانب    -أ

كما حدث    أنه  إال  Growth Stimulant Spatial Strategyالعالمية   األدوار  بتلكوالداعمة لنمو القادرة على القيام  
الداعم   في السياسات  تلك  مع  يقترن  العالمية  التجارب  من  القيام  العديد  على  القادرة  المدن  من  محدود  لعدد  والحافزة  ة 

النسق    باألدوار عناصر  بقية  على  التجمعات  لتلك  الحضرية  والهيمنة  االستقطاب  من  جديدة  موجة  حدوث  العالمية 
  Urban Cohesion policyداعمة ومكملة لتلك السياسة  اإلقليميك للتماس ت امما يحتم اتباع سياس رانيالعم

 تصنيف مجموعات المدن فى فكر النسق العمرانى المفتوح  في المستخدم المتغيرات  -ج
تحديد    إلى   التى تهدف   خاصة المتغيرات –العديد من عوامل ومتغيرات التصنيف لمجموعات المدن  أضافمن ثم فان هذا المدخل قد  

بناء على    Potential Nodesمى  العالوالمقومات لالنخراط فى االقتصاد    اإلمكانياتذات    Push Nodes  التنمويالدفع    ةي نوأ
 المتغيرات التالية:  وتشمل Competitivenessالتنافسية قدراتها 

 City productivityالمدن  إنتاجية -
 االقتصادية المتوطنة  المنشآتم عمالة  جح إجمالي أهمهامؤشرات من القدرة التوظيفية للمدن مقاسا بعدة  -
 مرحلة التنمية االقتصادية   -
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االقتصا - مالريادة  والمعرفية  العاملين    بإجماليقاسة  دية    وأنشطة   واألكاديميون  العلميالبحث    أنشطة  في عدد 
 ةطوأنشوالسمسرة والعقارات  والوساطة المالية والبورصات    واألعمالاالتصاالت والمعلومات ومراكز المال  

 عمالة المؤسسات االقتصادية والمنظمات العالمية  وأنشطة  والترقية والتسليةالفنون 
 مسطح المناطق االستثمارية والسياحية والصناعية ومسطح مناطق التوسعات بتلك المناطق   -
 (Epson, 2012; OCED, 2006) االقتصادي.التنوع  -

ات الوظيفية الراسية )المغلق داخل حدود الدولة طبقا  ط العالقدن من نمملظيفية ما بين االقات الو تحولت العهذا المدخل    إطار فى  
القديم الراسى هو نمط يتسم بالجمود    مدن االكبر الى المدن االصغر( الى نمط العالقات الوظيفية االفقية العالمية. النمطللتدرج من ال

وانتقالها ما بين المدن المتدرجة    واألنشطةلوظائف  تداعى ا  وأ   إزاحة  وعملية اكتساب أو واالستاتيكية فى عملية التحوالت الوظيفية  
اما فى نمط العالقات الوظيفية االفقية تحدث عملية االزاحة  . الرتبة الوظيفية في  األقلتجاة المدن إفى لتها وخلخ   األعلىفى المستوى 

بين ما  اساسى  بشكل  الوظائف  واكتساب  االس  المكانية  واقطب  الحضرية تقطاب  التوابع   شبكةمع    المى الع/القومي  لهيمنة  المدن 
 De) التكتالت الحضرية الوظيفية(   أو )هو ما يعرف بالعناقيد الحضرية    الحضري   تأثيرهوالمدن الجديدة المتاخمة لها فى نطاق  

Goei et al, 2010)   المي علااالقتصاد    في الحضرية    التكتالت الحضرية والمجمعاتمدن    أهمية وزيادة    تبلور . مما افضى الى  
مجموعات  ضمن  لحضرية والعناقيد الحضرية  مدن التكتالت العمرانية والمجمعات ا  مما يستلزم معة تحديد مجموعه   –  قومي لا  أو

   المقترحة المدن المصرية 
 

 مدى صالحية هذا المدخل للتطبيق بعملية تصنيف المدن  -د
المنخرطة بالفعل فى عمليات  المدن    أولمية  المدن العاا عددا من  هب يتاح    التي  ول الناميةفى عددا من الديصلح هذا المدخل للتطبيق  

الخدمات    الصناعي  اإلنتاجلشبكات    العالمي  االقتصادي زيع  والنقل والتو  اإلنتاج القيمة لعناصر  التجارية وسالسل  القيمة  وسالسل 
حتى    -والبرى  والبحري   الجوي وق والنقل  ست العالمية للسياحة وال  المختلفة خاصة الصحية والتعليمية ووجود مقار وكبار الشركات

 . ( Chen el al, 2018) لو كانت محدودة العدد 
والمعرفية والريادة    واإلنتاجيةبمكان تحديد القدرات التنافسية للمدن المختلفة طبقا لمقوماتها الموقعية والمكانية    األهميةمن    هن أا  كم

التنم ومرحلة  بها  وقد االقتصادية  بها  االقتصادية  على  ت رية  التنوع    اث إحدها  من  االستثمارات    االقتصادي مزيد  من  مؤيد  وجذب 
 المصرية. استدماج مثل تلك المؤشرات والمتغيرات فى عملية التصنيف للمدن  وبالتالي األجنبية

 

العولمة  تأثيرلتصنيف مجموعات المدن فى ضوء  واألبعادالمتغيرات للمداخل متعددة  األساسيةالمالمح   2/2
 ة الخارجيةاالقتصادي تاوالمحرك

 لمنهجية تصنيف المدن المصرية   األساسية  المالمح 2/2/1
  مجموعات المدن   الجديدة الىالتغييرات والمستجدات العالمية    لتأثيرطبقا  خدمة فى عملية تصنيف المدن  ة المستالمنهجي

 تتسم بالتالى: ن أالمختلفة يجب 
يكن  أ - للتصنيفن  المدن  ىإل  منهج   Multi pillars classification  اداألبعمتعدد    منهج  -مجموعات 

approach المتغيرات  ومنهج متعددMulti-Variables approach   
وال   Functional capabilitiesوالقدرات التنموية للمدن    اإلمكانياتمنهج يركز على رصد وقياس وتقييم   -

 يركز على القضايا والمشكالت العمرانية  
بي  هجمن - ما  متغييجمع  المدارن  تصنيف  األت  نظم  فى  من  وبين  المغلقة  وشبة  المغلقة  العمرانية  تغيرات  نساق 

 نساق العمرانية المفتوحة وشبة المفتوحةدن فى النظم واألتصنيف الم
فى ظل حالة االزدواجية ما بين المدن العالمية والمدن الصغرى    بالدولةمنهج يستطيع التصنيف مجموع المدن   -

والمدن المحلية وشديدة المحلية من    –السياحية والتعديني  ن الساحلية ويا خاصة المدفيلعالمية المتخصصة وظا
  .خرآ جانب

بشكل  - تنمو  التى  المهيمنة  المستقطبة  المدن  بين  ما  االزدواجية  حالة  ظل  فى  للمدن  التصنيف  يستطيع  منهج 
دة المدن المنفرئيسية( وبين  رل والمجمعات الحضرية االحضرية الكبرى )التكتالت الحضرية    األقاليممستمر فى  

الحجم   ومتوسطة  الع  تعاني  التيالصغيرة  والتراجع  الركود  واالقتصادى  مرامن  الوظيفى  نى 
 (Habitat, 2018 a).االجتماعى

 بحيث Tier city Classification مجموعات المدن الطبقية المتدرجة  إلىمنهج يعمل على تصنيف المدن   -
القد التنموتكون  ارات  لمدن  وهكذا   أكبر  األولىجموعة  ملية  الثانية  للمجموعة  التنموية  القدرات  من  بكثير 

التنموي الرابعة  القدرات  للمجموعة  الخامسة  أفضلة  المجموعة  لمدن  التنموية  القدرات   ,Habitat) من 
2018b) 

للتصنيف   - التقليدية  المتغيرات  بين  ما  يجمع  ا  إلىمنهج  )منهج  المدن  ة يزوالمرك  الوظيفيلثقل  مجموعات 
 وأنشطةالمباشرة    يةاألجنبالجذب لالستثمارات    إلمكانيات( مع مداخل التصنيف طبقا  لمدن المصريةالوظيفية ل
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للقدرات   طبقا  التصنيف  مداخل  مع  االقتصادية  القدرات    واإلمكانياتالريادة  خاصة  المصرية  للمدن  التنموية 
 (Habital, 2018) نية.المكاموقعية لاانية واالستثمارية والمعرفية والوظيفية واالقتصادية والعمر

 
التحول  أ  2/2/2 عملية  التخطيط    إلى ثر  المؤشرات    إلى  تيجياالسترامنهج  المقومات   التي  اإليجابيةاختيار  تعكس 

 Potential Node Indexوالقدرات 
للتحول   للتنمية    في   الهيكليطبقا  التخطيط  الناميةعملية  الدول  ابتطور    مقترنا  –  ومنهم مصر   بالعديد من  العملية  مخططات  عداد 

تركيزا على حل المشكالت    األكثر   Master planningخطيط العام  من مرحلة الت   واألقاليمالعمرانية للمدن والقرى والمحافظات  
والتنموية   العمرانية  التخطيط    إلى  Problem Solving orientedوالقضايا    Strategic Planningاالستراتيجي  منهج 

 Externalities (opportunities) and internalواإلمكانياترص والمقومات  قاط القوة والفعلى استغالل ن   ازتركي   األكثر
potential  نقلة نوعية تحقيق الرؤية المستقبلية المستهدفة بشكل يسبق حل المشكالت والقضايا إلحداث (Glezer et al,2013)  

فانة من    ثم  لمجمو  تغيرات ومؤشراتم  غةل عند صياالتحو  بمكان  األهميةمن  المدن  التصنيف  الناميةعات  يتم    إال ان  –  بالدول 
بغرض مجابهة تلك القضايا    الحضري يعانى منها التجمع    التيتعكس حجم المشكالت العمرانية    التي تغيرات  لما  اختيار المعايير و 

مسطح    –ينة  لعشوائية بالمدسكان المناطق ام  حجلمثال:  سبيل ا  ىتقيس عل  التيوالمشكالت العاجلة وطويلة المدى مثل المتغيرات  
  –  الزراعية  األراضيعلى    والتعديحف العمرانى الحالية  معدالت الز  –وائية  مسطح المناطق العش  إجماليالمناطق العشوائية من  
  المرأة ة رك شاضعف م  –الرسمى   حجم االقتصاد غير   ضانخفا  أوارتفاع  –  األمية معدالت    -معدالت الفقر  –معدالت وحجم البطالة  

التعليم–االقتصادية    شطة ن األ  في المرتفع من  فان كل    .التسرب  ذلك  النقيض من  فى عملعلى  المستخدمة  التصنيف  المتغيرات  ية 
يفية  ظو التى تعكس القدرات والمقومات لتلك المدن وقدرتها التنافسية مثل متغيرات: القدرة الت   اإليجابيةللمدن عالميا هى المتغيرات  

دى االنفتاح على العالم  م –الريادة االقتصادية    أنشطةمستوى توطن    –المرتفعة    اإلنتاجية  -االقتصاديالتنوع    إحداث  لىع  القدرة  –
   الخارجي.

 والطرق المنهجية  واألساليبمنهجية البحث  3
 ة يرالمستخدمة لتصنيف مجموعات المدن المص اإلحصائيةوالمناهج التحليلية  األساليب 3/1

للت ا  على  لإلجابة الرئيسى  اساؤل  قام  فقد  التحليل  لبحث  منهج  باستخدام  الكمية    اإلحصائيلباحث  من    ائيةحصواإلللبيانات  لعدد 
الكمية واعتمد على    اإلحصائية  األساليب . حيث استخدم البحث    Quantitative Methodsالمتغيرات وتطبيق المناهج الكمية  

مجموعات    إلى ضرية والمدن المصرية  يف التجمعات الح القدرة على تصن   همل  رئيسيير  متغ  12لعدد    اإلحصائيالتحليل    أسلوب 
المصرية   الحجمى    System of citiesالمدن  التصنيف  مثل  الحضرية  التجمعات  لتصنيف  التقليدية  المعايير  بين  ما  تجمع 
 تم   ث ي وبين المتغيرات الحديثة لتصنيف مجموعات المدن. ح اإلقليميوالوظيفى والدور 

يط  طور فكر التخطنبطة لمراحل ت تصنيف مجموعات المدن المصرية فى ضوء المتغيرات المست معايير  اهم المتغيرات وط  باتم استن 
العمرالأل لألنساق  الهرمي  التدرج  فكر  بين  ما  العمرانية  نية  األنساق  فكر  ومتغيرات  ومعايير  المفتوحة  المغلقة  العمرانية  نساق 

المعايير التى تعكس    إلى( والتى تم تصنيفها  1لشكل رقم )لميا هو موضح بادن المتكاملة عالما  ير فكر شبكاتي االمتكاملة عالميا ومع
االقتصادية كما هو موضح    والريادةتعكس القدرات االقتصادية االستثمارية    التية الوظيفية والمتغيرات  قدرات العمرانية الحجمي ال

 (  2بالشكل رقم )
وذلك من خالل    للتوحيد وسهولة المقارنة والتحليل  Standardizationالقياسية    األرقام  ب بأسلوتغيرات  ملتم معالجة قيم كافة ا

ال فئة    اإلحصائيةحدود  تحديد  لكل  والدنيا  المصرية    أو العليا  المدن  مجموعات  من  معايير مجموعة  من  ومعيار  متغير  كل  فى 
  المعايير سطات قيم  فروق ما بين متواالختالفات وال  ية نوطبقا لدرجة مع  إحصائيا  ها يتم تحديد  والتيمجموعات المدن    إلى التصنيف  

القيمة    في المستخدمة   القدرات    ةمالي اإلجالتصنيف خاصة  المصرية   واإلمكانياتلدرجة  للمدن  القدرات  التنموية  قيم  . وبعد حساب 
جموعات  الستنباط م   Cluster Analysis  يعيمجالعنقودي الت التحليل    أسلوب تطبيق    المدن ثملكل مدينة ولكل    اإلجمالية التنموية  

المتجانسة   فى المدن  التنموية    والمتشابهة  ت كما    -  اإلجمالية قدراتها  المكونات    العامليالتحليل    أسلوب طبيق  تم    األساسية وتحليل 
Factor Analysis and Principle Components ذات    الستنباط الرئيسية  تباين    التأثيرالعوامل  العلى  موية  ن ت قدرات 

 . لمختلفةللمدن المصرية ا ةئي واإلنما

 المصرية   المستخدم فى تحديد القدرات التنموية للمدن اإلحصائيالنموذج  3/2
مجموعات المدن المصرية بالدول التى تعانى من االزدواجية فى نسقها    إلى التصنيف  استخداما عالميا فى    األكثرالنموذج    تم تطبيق 
 Potentialالمصرية.  فهرس القدرات التنموية للمدن    أو ج دليل  وهو نموذ  قياسي   اد بعواألات  متغيرلامتعدد    أسلوبوهو    العمراني

Urban Node Index.    فهرس )مؤشر مركب مكون من عدة متغيرات    أو منهج يعمل على تكوين دليل    إحصائيوهو نموذج
 متعددة( يقيس القدرات التنموية للمدن المصرية   وأبعادومقياس 

فهرس القدرات التنموية   أوالمصرية يسمى دليل    التنموية للمدنقياس القدرات    في  دمالمستخ  حصائيإلاالمنهج   -
الحضلأل المصرنوية  القدرات    الذي   Development Potential Urban Node Indexية  رية  يقيس 

 التالية التنموية طبقا للمعادلة 

 (Meigersm 2005) 
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Pi      الثاني لكل متغير من المتغيرات من المتغير االول حتى المتغير    ويالتنمحصلة الثقل  م  هو للمدينة و  يلااإلجمالثقل التنموى 
 للمتغير  العامليلثقل ضربة فى اعشر بعد 

Pm  مجموعات المدن المصرية   إلىللمدينة من منظور احد المتغيرات المستخدمة فى التصنيف  التنمويالثقل 
Vm لكل المتغيرات اإلجمالية ية المعيارالقيم  إجماليضمن  منر طى للمتغي عمالوزن النسبى المعيارى ال 

مجموعات المدن المصرية وذلك    إلىثنى عشر المستخدمة فى التصنيف  ات اإلير من المتغيرتنموى لكل متغيتم تحديد قيمة الثقل ال
ناتج على  للمتغير وقسمة ال  ىدن ألامة الحد  ي قالقياسية من خالل طرح قيمة المتغير لكل مدينة من    األرقامعن طريق تطبيق منهج  

وذلك    100لكل متغير لكل المدن وضرب الناتج فى    األدنىد  قيمة للمتغير فى مجموع المدن المصرية من قيمة الح   أكبر  قيمة طرح 
 طبقا للمعادلة التالية 

 
 

مجموعات المدن   ى إل الوظيفي في نساق الحضرية على معايير التصن تطور الفكر التخطيطى للتخطيط لأل انعكاس ( 1شكل )  

 
 

 اإلحصائي المدن المستخدم فى التحليل  عدد 3/3
القائمة   المدن  جميع  تصنيف  فى  تم  القائمة  المدن  كانت  الصحراوية    الواديسواء  والمدن  الصحراوية  الساحلية  والمدن  والدلتا 

مير  ديدة التى تم تعكافة المدن الج  إلى ة  اف ( باإلض2018)وزارة التنمية المحلية ،  2018مدينة فى عام    230البالغ عددها    باإلضافة 
مدينة جديدة صدر لها قرار    24والبالغ عددها    لم تستقبل سكان حتى االن   أوسواء استقبلت سكان حاليا    األقل على    األولى نواتها  

 ائمة وجديدة. ق نةمدي  255ب  ر بإجمالي عدد مدن يقد –جمهوري ولها جهاز تنمية وتعمير وبدأت أعمال تعمير النواة األولى لها 
رة التنمية المحلية  راية المحافظات المصرية لوزامدينة قائمة طبقا لبيانات م  231منهم    –جماال  إ مدينة    256قيم    إدخال  لى تمبالتا

 مدينةقيم    راعتبا  إلى  باإلضافة   -المحافظات(  مدينة قائمة كما هو مرصود فى البيانات الرسمية للدولة )مراية    227ضمت    وبالتالي
ومدينة برج العرب القائمة    السويس ومدينة العين السخنة بدال من )محافظة السويس(  ومدينتيظة القاهرة(  اهرة )بدال من محاف لقا

 بدال من )مركز برج العرب( 
لم    لو ى  رى بها حت شب ت مرحلة التعمير واستقبال السكان واالستيطان الأمدينة جديدة قائمة بدا تعميرها وبد  24بيانات    إدخال كما تم  

 مدن:  وتشمل  2017لها ضمن تعداد عام  يكان السيظهر الحجم 
العبور/    / أكتوبر  6) زايد/  االشيخ  القاهرة  بدر/  النوبارية/    15لجديدة/الشروق/  الجديدة/  الصالحية  رمضان/  من  العاشر   / مايو 

الشمالى مارقيا/ دمياط الجديدة الساحل  الجديدة/ قرى  العرب  ا  /  السادات/ برج  الجدي دي لجالفيوم  بنى سويف  الجديدةدة/  المنيا    / دة/ 
 . الجديدة/ توشكى الجديدة( أسوان /الجديدةلجديدة / طيبة خميم الجديدة/ قنا اأالجديدة/ سوهاج الجديدة/  أسيوط 
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مواقع   تم رصد  بنائهم    16كما  يستكملوا  حتى  والبناء  التشييد  تحت  جديدة  ن  مد)مثل    لىب قالمست   العمرانيالنسق    ألغراضمدينة 
دة واألقصر الجديدة وهضبة غرب  يدة والمنصورة الجديدة وبورسعيد الجديدة والفشن الجدي جديدة والعلمين الجدالعاصمة اإلدارية ال 

 مدينة قائمة وجديدة   276-271حيث انة من المتوقع ان يضم النسق العمرانى المستقبلى ما بين وهكذا ..(  أسيوط وهضبة غرب قنا 
 

 
 مجموعات المدن   إلى صنيف المدن المصرية متغيرات المقترحة لت الو المعايير (2شكل )

 
 
 وعدد مجموعات المدن المصرية اإلحصائيعدد دورات التحليل  3/4

المصرية    في دورة واحدة    بإقامةتم االكتفاء   المدن  البحث لتصنيف مجموعات  المصرية ال    حيث-هذا  المدن    255تم تصنيف 
على  حيث تم الفصل ما بين مدن القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة    –مدينة    ي أولم يتم استبعاد    ةحدى  مدينة عل  ل كمدينة بشكل منفرد  

المثاسبي  كتكتل  ل  ل  معا  دمجهم  يتم  يظهر    حضري ولم  المدن    تأثيرهمحيث  تصنيف  تم  ثم  من  التصنيف.  عملية    ستة   إلى على 
من حيث القدرات    األعلى  ىاألولالمجموعة  ج من  در لت لترتيب وااب   System of Citiesالمدن المصرية    مجموعات متدرجة من

  األقل حتى المجموعة السادسة   ( وهكذاواإلسكندرية وعة الثانية مدينتين )شبرا  مجمال إلى –مدينة القاهرة  هيتضم مدينة واحدة  التي
 في القدرات التنموية. 

لمستقطبة  ة القاهرة المهيمنة واتنهض على استبعاد مدين – ت مختلفةا رجراء عدة دوإتقوم ب  األبحاثما هو جدير بالذكر ان العديد من 
  الحضري   واإلسكندرية القاهرة ودورة ثالثة يتم استبعاد كال من مدن اقليم القاهرة الكبرى    إقليم يتم استبعاد كافة مدن    أخرى ثم دورة  

الملتحمة والمتجاورة والمتكتلة عم المدن  التعامل مع  فيها  يتم  تكتالت عدي صانيا واقت ارودورة رابعة  مرانية ومجمعات  ا على هيئة 
حيث تم رصد ما  –  زفتيميت غمر/    ،رة/طلخا، بورسعيد/بورفوادنية على غرار تكتل مدن القاهرة الكبرى وتكتالت المنصوعمرا

 ين محافظت   نمتكتل مدينتين  اكثر سواء    أوحيث يضم كل تكتل ما بين مدينتين    مدينة   53بمصر يضم    عمرانيتكتل    15يقرب من  
القاهرة    إقليمفيما عدا تكتل    –تكتل مدن جديدة مع مدن قائمة    أومدينة جديدة من نفس المحافظة    ة قائمة معتكتل مدين   أوختلفتين  م

 مدينة قائمة وجديدة.  21الكبرى الذى يضم 
الدورة    أن   إال فضل  التنمو  التيالمباشرة    األولى البحث  القدرات  قيم  وتقدير  فيها حساب  مد  ة ي يتم  دون  ة  ين لكل  حدة   التأثيرعلى 

من المدن المتداعية نظرا لوقوعها ضمن    التنموية لعددرفع القدرات    إلى   يفضيقد    التي المتبادل ما بين المدن داخل التكتل الواحد  
التكتل   المثال    الحضريحدود  لمدينة    الحضري  اإلسكندرية  إقليمتكتل    تأثير)على سبيل  التنموية  القدرات  العرب رب على رفع    ج 

حالة تقدير قيم    فيبها    العمراني  االقتصادي  التداعيضمن حدود التكتل على النقيض من واقع    إحصائيا  حال معالجتها  فيديمة  لقا
 قدرتها التنموية بشكل منفرد 

 مة فى التصنيف ومصادر المعلومات المتغيرات المستخد 3/5
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  فينافسية المستخدمة  ادية االستثمارية الت فية/ المعايير االقتصظي لو ا رانيةمعوالمتغيرات الالمعايير  / األبعاد( 1)يوضح الجدول رقم 
 (. 1)انظر ملحق رقم  مصريةقياس القدرات التنموية للمدن ال

 
 مجموعات المدن طبقا لقدراتها التنموية الكامنة العمرانية واالقتصادية  إلىالمدن المصرية   ومتغيرات تصنيف معايير( 1جدول )

األبعاد  
Pillar 

 المؤشر  ير غتالم

معايير  
غيرات  ومت

  قياس
القدرات  
  الكامنة

العمرانية  
 والوظيفية  

 2017عام  الحضري المجمع    أوعدد سكان المدينة  السكاني( الحجم ) السكاني الثقل اإلقليمي

)المساهمة  والقدرة على الجذب السكانى الجذب السكانى 
 ( 2017-2006فى امتصاص الزيادة السكانية 

-2006دينة فى الفترة السكانية فى حجم سكان الم  ةد يالزحجم ا
2017 

2006-2017 Population Attraction 

العمراني )تنافسية خدمات األعمال  تطور الريادة وال

 Centrality المتقدمة(

 الرباعية والخماسية   األنشطةالعمالة  إجمالي

 اإلقليمي/ الثقل الوظيفى  الدور 

Regional role 

 مركزية الخدمات   سهرف  أودليل 
 يد توماس ديف 

 والقدرة المنفذية  االتصالية  

Connectivity 

 مكانية  فهرس المركزية ال  أودليل 
من حيث االرتباط بالمنافذ الدولية المطارات/ الموانئ البحرية/  

 الموانئ الجافة/ المنافذ الدولية الحدودية 

معايير  
ومتغيرات  

قياس  
القدرات  

االقتصادية  
  ةي رماتثواالس 

 والتنافسية  

 المقيمة / حجم العمالة  صادي االقتالحجم 
Economic size labor force 

 2006ينة عام مقيمة بالمد العمالة ال إجمالي

 / حجم المنشات التكتل والثقل االقتصادي 
Economic firms  size 

 2016االقتصادية المتوطنة المدينة عام   المنشآت إجمالي

 2016قتصادية عام الا  المنشآتعمالة   Employment 2017القدرة التوظيفية

 2006توطنة بالمدينة عام القتصادية المعدد الوظائف ا Economic Diversity االقتصاديالتنوع 

 والريادة االقتصادية    درجة تور القاعدة االقتصادية
 

 مرحلة التنمية االقتصادية  
Economic Development Stage 

تج  حجم الناالمحلى القومي )  ج تالنا المساهمة فى 
 GDP Size بالمدينة( ىالمحل 

 2013حجم الناتج المحلى مليون دوالر عام 

 (المدن المصرية القدرات التنافسية )إنتاجية
Productivity   

 المدن المصرية   إنتاجيةفهرس   أودليل 

  
 النتائج والمناقشة   4
 :المصري  مرانيعلا سقالن فياالزدواجية والثنائية  إشكالية 4/1

فى التركيب الحجمى   فجود االختال من خالل استقراء مالمح ومدى و   المصري   العمرانياالزدواجية بالنسق    إشكاليةتتضح مالمح  
وقدرات   دور  بمحدودية  مقترنا  المصرية  الحجمية  الجذ للفئات  على  والمتوسطة  الصغرى  بالمقارنة  المدن  والعمرانى  السكانى  ب 

  رمى في هيكل غياب االنتظام الهيراركي والتدرج اله  إلىفضى  أمما    المستقطبة  لعدد محدود من المدن الكبرى  نةيمبالسيطرة واله
تتبع حالة ومستوى الهيمنة واالستقطاب الحضرى للقاهرة الكبرى على حساب كافة عناصر    إلى  باإلضافة،  ن المصريةتركيب المد

الثا والمدن  المليونية  المدن  فيهم  بما  مجاال  يةنوالنسق  فى  والصغرى  والتوطن    االستثماريوالجذب    اإلنتاجيةت  والمتوسطة 
بما    االقتصادي  الخدمات.  وهما:    إلى فضى  أومركزية  المصرى  الحضرى  النظام  داخل  نسقين  المتوسطة    األول وجود  المدن 

  –  والعمراني   واالقتصادي   كانيسل ا  ذبوالغير قادرة على الج  وإنتاجياوالصغرى المتراجعة سكانيا والمتداعية اقتصاديا وعمرانيا  
مقابل   ع  المكون فى  المهيمنة  العالمية  الكبرى  الحضرية  المدن  وهو  االستثمارات  الثانى  كافة  استقطاب  والمنشآلى  ت  واألنشطة 
 : التاليوذلك على النحو   الخارجيوانخراطا فى العالم  إنتاجية  واألكثراالقتصادية  

 الكبرى   الحضرى مقابل هيمنة المدن والمتوسطة فى عملية النمو ىرصغالمحدودية وضعف مساهمة المدن  4/1/1
للفئات الحجمية لمجموعات المدن    الحجمي التركيب    فى هيكلحدوث اختالالت    أو  ىركهيرامن خالل استقراء مدى وجود انتظام   

نسمة  مليون    1ذات الحجم السكاني    مى عظن المدن العمالقة والأفي  حجم االختالالت واالزدواجية المتمثلة  ا  يتضح جلًي   -المصرية  
والتي تضم  أف اقل من    4كثر  تمثل  فقط  المصرية    %1مدن  المدن  إجمالي  المدن    %48تستحوذ على  من  إجمالي سكان شبكة  من 

مدن فقط يستقطبوا نصف سكان    4ة االستقطاب والهيمنة والتركز الحضري في عدد محدود من المدن )المصرية وهو ما يعكس قم
ف  يف.  ة( الشبك المدن  إالمقابل  عددها    طةالمتوسن  يصل  التي  وتمثل    201إلى  والصغرى  المد  %79.4مدينة  عدد  إجمالي  ن  من 

كة المدن وهو ما يعكس حجم التراجع والتداعي الحضري في تلك المدن وعدم  % من سكان شب   20.3تستحوذ على    –المصرية  
ال  افعاليته عملية  مسار  تصحيح  في  الوظيفية  في    ضر تحالحضرية  الخلخلة إ والمساهمة  خار  حداث  األ الحضرية  نطاق  قطاب  ج 

في نسق    الهيراركي التاموعدم االنتظام الهرمى    هاالقائمة في هيكل تركيب   تالالتخاال االستقطابية الكبرى القائمة ويؤكد على حجم  
 وشبكة المدن المصرية. 
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ادة السكانية الحضرية في  مية في امتصاص جزء من الزي جح الت  ن مساهمة مجموعات المدن المصرية المختلفة طبقا للفئاأكما    -
يفاقم من حدة  2006/2017خيرة )لعشرة سنوات األا المصرية    يالهيرارك الوظيفية في عدم االنتظام    االختالالت (  حيث  –للمدن 

  8.22 ـالحضرية المقدرة ب  يةان مليون نسمة من الزيادة السك 3.7 ـكثر ( ما يقدر ب أاستقطبت المدن الكبرى والعظمى )مليون نسمة ف
و ما  أمدينة    201والصغرى )  المتوسطةن  لمدن اأمن إجمالي الزيادة السكانية الحضرية في مقابل    %46.44بنسبة    يون نسمةمل

يقدر   %79.4يمثل   ما  استقطب  قد  المصرية(  المدن  يمثل    1.753  بـ  من  بما  نسمة  الزيادة    %21.74مليون  إجمالي  من  فقط 
 الحضرية(. 

العمالقة   جذبت   مقابللا  يف  - ا  المدن  السكاني  والعظمى )ذات  ف  1لحجم  نسمة  ب أمليون  فقط في   4  ـ كثر والمقدر  مصر( في    مدن 
من قدرة   %130كثر من  أ قد استقطبت    أنها  أي  -نسمة  مليون    3.74  ـوالمقدرة ب   2006/2017اب الزيادة السكانية في الفترة  اجتذ

مليون نسمة من الزيادة    2.836عملت على اجتذاب    لتيمدينة ا  234  ـالتي تقدر ب   ةعتممجالمدن المتوسطة والصغرى والقزمية  
 . 2006/2016السكانية الحضرية 

 مساهمة المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم في النمو الحضري مقارنة بالمدن الكبرى والعمالقة ( 2جدول )

 
 2006/2017م عاالمصدر: استنادا على تعداد العام للسكان مدن الجمهورية ل

 مدينة(  250هول منهم أم - مدينة263) 2016عام المصرية  هرم المدن( 4شكل )

 
 
 

رية واالستقطاب الحضري للقاهرة الكبرى على حساب المدن األخرى وانعكاسها على احداث ة الحضالهيمن 4/1/2
 ازدواجية حضرية في النسق العمراني المصري

 
 :2017 -2006  لحضري في الفترةفي عملية النمو اوالكبرى  ةيولألتطور مساهمة المدن الثانوية وا -أ

ارتفع معــدل النمــو الســكاني مــن  مليون نسمة حيث 8.22( بحوالي 2017-2006تقدر الزيادة الحضرية ما بين عامي )
مســاهمة المــدن الثانويــة  ى( مــد5ويوضــح الشــكل ) 2006/2016بــالفترة  %2.53ى إل 2006/  96في الفترة    2.02%

 .2006/2016الحضري في الفترة من  ي عملية النمواهية الصغر والمدن الكبرى فنتمالو
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 2016فئة من إجمالي الزيادة الحضرية  الحضرية لكل نسبة الزيادة(  5)شكل  

 
  (%13.6المدن الصغرى والمتوسطة بنسبة ) ا، يليه2016لعامالزيادة الحضرية  أجمالي ( من %38تساهم المدن العمالقة بنسبة )

 تساهم المدن( بينما %8.6بنسبة ) المدن المتروبوليتانية والمدن الكبرى ( يليها%9.9المدن الثانوية بنسبة ) وتأتي في المرتبة الثالثة
 (%7.4المتناهية الصغر بنسبة )

 .2016مالي الزيادة الحضرية لعام جإ( نسبة مساهمة الزيادة الحضرية لكل فئة من 1/25ويوضح شكل )
القتارة  فاي المصارية المادن شابكة بااقي على Urban Primacy الكبرى ةاهرللق الحضرية الهيمنة اييسقمو راتمؤش  -ب

1960/2017 
( من سكان الحضر فـي إقليمـي القـاهرة الكبـرى %62يعاني النسق الحضري المصري القائم من عدم االتزان حيث يتركز حوالي )

منظومـة المـدن المصـرية كمـا هـو   ىين علـالحضري وسـيطرة تلـك المـدينت   تقطاب، األمر الذي يزيد من ظاهرة االسواإلسكندرية
المسـتوي القـومي  على واإلسكندريةتي القاهرة الكبرى تقطاب الحضري وهيمنة مدين ( حيث نجد تطور مؤشر االس6موضح بشكل  
ومـدي   2006/2016  رة مـن( الزيادة الحضرية للمـدن فـي الفتـ1/26ويوضح شكل )  (،2016عام )  حتى(  1976بداية من عام )

 .النسق الحضري ىعل هرة الكبرىسيطرة القا

 القومي   ىالمستو ىعل  واإلسكندريةهرة الكبرى مؤشر االستقطاب الحضري وهيمنة القا ( 6)شكل 

 
 القومي المستوى على Urban Polarization الحضري االستقطاب ومقاييس مؤشرات -ج

م ختطورت  في مصر  الحضري  االستقطاب  هعدالت  ق  من  أنهحيث  القرن    اذالل  اال خالل  مدن  ياس  للعشر  الحضري  ستقطاب 
  إلى   1976عام    1.54نجد نسبة االستقطاب الحضري ارتفعت من  (  7بالشكل رقم  )كما هو موضح    المستوي القومي  ىاألولى عل

  نأ  إالالقاهرة ال تستطيع    ةن لمدي   العشرة مدن تالية  أنوهو ما يعنى    –  0.518تبلغ    التيمقارنة بالنسبة القياسية    2017عام    1.62
  اإلسكندرية ية التالية لمدينة القاهرة وهى مدينة  ة المصرالمدين   أن بما يعنى    القاهرة. المطلوب مع    اإلقليميثلث حجم التوازن    تحقق
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توطين    إعادة  يتطلبملية التنمية الحضرية المتوازنة  وان متطلبات ع  31تحتل المرتبة    األمرحقيقة    فيال تحتل الرتبة الثانية بل  
لها وتحقق    اإلقليمي تقوم بالدور    أنتطيع  قومات االقتصادية القائمة بالمدن العشرة التالية للقاهرة الكبرى حتى تسلما  أضعافثالثة  

 التنمية الحضرية المتوازنة كاساي لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة. 
 لى لهيمنة الحضرية للمدن العشر األوتطور مؤشر ا( 7شكل )

 
بالنسق  االزدواجية    إشكالية  والمالمح على حدة   تؤكد كل تلك المظاهر من ثم   التساؤالت  مما يطرح    –  المصري   العمراني القائمة 

التالية من   األجزاء مجموعات المدن المصرية وهو ما يحاول   إلىعن ماهية معايير المالئمة لتصنيف المدن المصرية ويلقى الضوء 
عن   ا  ةمالئممدى    مناقشة البحث  المقترحة  معايير  مالئ لتصنيف  ومدى  متعددة  بالبحث  المداخل  وفعالية  والمستويات    األبعادمة 

 . المستخدمة
 

 City Nodeواألبعاد لكامنة متعدد المتغيرات مجموعات المدن المصرية طبقا لمدخل القدرات التنموية ا 4/2
Potential Index: 

تصنيف التن  تم  قدراتها  حسب  القائمة  لقدرات  وهي  جماليةإلاموية  المدن  العمرانية  محصلة    إلى   باإلضافةوالوظيفية  ها 
واالستث االقتصادية  الكامنة  باستخدام    واإلنتاجيةمارية  قدراتها  المصرية    أسلوبوالتنافسية  للمدن  الكامنة    وهي القدرات 

المتعدد   بتجم  الذي  والمتغيرات  األبعادالمدخل  المعايير  قام  قيم  المق  االثنييع  اتلترحة  عشر  المدن    إلىلمصرية  صنيف 
باستخدام  جمم المصرية  المدن  تم    األرقاموعات  كما  المن  في  شرحهالقياسية  ما    تأخذبحيث    هجيةجزء  قيمة  مدينة  كل 

مصرية طبقا . تم تحديد الحدود الدنيا والعليا للمجموعات الست من مجموعات الدن ال1200  إلى تتراوح ما بين صفر  
يد المدن المتشابهة والمتجانسة وقام بتحديد ست مجموعات  تحدم باق  الذي  Cluster analysisيعي  التجمالتحليل    لنتائج

لكل مجموعة من المجموعات الست )الحدود العليا والدنيا للفئة   الرقميتم تحديد المدى    أساسهاوعلى  للمدن المصرية  
  255عددها    الغالبية القائمة والجديدة  صرلمدن ا. من ثم تم تصنيف المدن المجموعة(تقع داخلها قيم م  التي  اإلحصائية

 : six System of citiesست مجموعات من المدن المصرية  إلىمدينة 
 وتضم مدينة واحدة فقط )مدينة القاهرة(  ( كثرأف 700): المدن ذات القدرات التنموية الكبرى  األولى المجموعة  •

 ثم الجيزة(  يةكندراإلستضم مدينتين )( و700-300عة )المرتف اإلنتاجيةرات مدن ذات القدالالمجوعة الثانية:  •

 مدينة   29( وتضم 300-175مرتفعة )القدرات اإلنتاجية شبة ال المدن ذات المجموعة الثالثة:   •

 مدينة  34( وتضم 175-120) المتوسطة  اإلنتاجية المدن ذات القدرات المجموعة الرابعة:  •

الخ • الالمدن  امسة:  المجموعة  القدرات  )ف نخالم  تنمويةذات  وتضم  120-80ضة  المتداعية   وهينة  مدي   107(  المدن 
 وظيفية  اقتصاديا فقط ولكن بها بعض القدرات العمرانية وال

السادسة:   • شديدة  المجموعة  التنموية  القدرات  ذات  )المدن  وتضم    80االنخفاض  الصغرى  المدن    وهي   82فاقل( 
 يفيا وعمرانيا ووظالمتداعية اقتصاديا  و

ا،   )ويوضح  رقم  )2لجدول  رقم  والشكل  طبقا 3(  المدن  تصنيفات  مقارنة    (  بها  السكان  وأحجام  المدن  ونسبة  التنموية  لقدراتها 
ويتضح منهم  ( توزيع مدن المحافظات علي تصنيفات المدن طبقا للقدرات التنموية،  3بإجمالي الجمهورية، ويوضح الجدول رقم )

ا المدن  ذان معظم  تنموي لمصرية مدن  كامنة منخفات قدرات  ) ة  )مدينة(    107ضة  االنخفاض  (    82وشديدة  يقدر    بإجماليمدينة 
يمثل    189 بما  المصرية   إجماليمن    %74.1مدينة  يعنى    المدن  يقرب من    أنوهو ما  المصرية ذات قدرات    %75ما  المدن  من 

وهو ما    والعمراني  ظيفيوالو   قتصادياال   التداعييدة  المحلية وشد  تنموية محدودة ومنخفضة وشديدة االنخفاض )مدن تقليدية شديدة
من المدن المصرية كطاقات متعطلة نظرا لتداعيها    %75من وجود    المصري   العمراني النسق    في يؤكد حالة الثنائية واالزدواجية  

   من المدن ذو القدرات التنموية المتوسطة والكبرى  %25مقابل  والعمراني االقتصادي 
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 للقدرات التنموية  صنيف المدن طبقاوعالقتها بت  نن وأحجام السكا عدد المد (2)جدول  

 النسبة  2017حجم السكان  النسبة  عدد المدن  التنموية للمدن مجموعات المدن المصرية طبقا للقدرات 

 %38.08 15200122 %0.39 1 المدن ذات القدرات التنموية الكبرى  :األولى المجموعة 

 %11.97 4778242 %0.78 2 المرتفعة  ةالتنموي لقدرات المدن ذات ا المجموعة الثانية:

الثالثة:   القدرات  المجموعة  ذات  شبه    التنموية المدن 
 المرتفعة  

29 11.37% 7609464 19.07% 

 %6.96 2779342 %13.33 34 المتوسطة  التنمويةالمدن ذات القدرات المجموعة الرابعة: 

الخامسة:   الالمجموعة  ذات  التنموالمدن  ية  قدرات 
 المنخفضة 

107 41.96% 5957352 14.93% 

المدموعة  المج شديدة    نالسادسة:  التنموية  القدرات  ذات 
 االنخفاض

82 32.16% 3586530 8.99% 

 %100 39911052 %100.00 255 اإلجمالي 

 المصدر: الباحث 
 تنموية نسبة عدد المدن وأحجام السكان في تصنيفات المدن طبقا للقدرات ال( 8شكل )

 
 در: الباحثالمص

 المصرية المحافظات   مجموعات المدن المصرية طبقا لقدراتها التنموية الكامنة علىتوزيع ( 3) جدول 

 المحافظة 

المدن ذات  
القدرات  
التنموية  
 الكبرى

المدن ذات  
القدرات  
  اإلنتاجية
 المرتفعة 

المدن ذات  
القدرات  

شبة    اإلنتاجية
 رتفعة الم

ذات القدرات  المدن  
 طة المتوس تاجيةناإل

قدرات  المدن ذات ال
 التنموية المنخفضة 

المدن ذات القدرات التنموية  
 شديدة االنخفاض 

 القاهرة الجديدة   _____ القاهرة   القاهرة 
 -مايو    15  -الشروق

 بدر 
ــ  ــ  ــــــ  ــ

 كرداسة   -الشيخ زايد أكتوبر   6  الجيزة   _____ الجيزة 
  -ينالبدرش-اويطيالب

منشأة    -يةامدالحو  -الصف
 أوسيم  -قناطرال

 العياط  -فيحأط

 _____ _____ القليوبية 
الخيمة   -شبرا 

 بنها 
  -العبور  -الخصوص

 القناطر الخيرية 

  -قليوب  -قها    -طوخ  
القناطر  -الخانكة     -شبين 
 كفر شكر 

______ 

 اإلسكندرية   _____ اإلسكندرية 
العرب   برج 

 الجديدة  
 عرب القديمة  برج ال ______ ______



City Development Potential and Capabilities Approach.. Walid Bayoumi, P.91-120  

 

106 

 

 المحافظة 

المدن ذات  
القدرات  
التنموية  
 الكبرى

المدن ذات  
القدرات  
  اإلنتاجية
 المرتفعة 

المدن ذات  
القدرات  

شبة    اإلنتاجية
 رتفعة الم

ذات القدرات  المدن  
 طة المتوس تاجيةناإل

قدرات  المدن ذات ال
 التنموية المنخفضة 

المدن ذات القدرات التنموية  
 شديدة االنخفاض 

 ر الدوار كف دمنهور  _____ _____ حيرة الب

النطر   -رشيد  -ونوادي 
  -النوبارية  -بدر  -الدلنجات

حمادة   -أبوالمطامير  -كوم 
 ادكر

عيسي  -المحمودية     -حوش 
إيتاي    -الرحمانية  -أبوحمص

 البارود 

مرسي  
 مطروح 

 العلمين  مرسي مطروح _____ _____
راقيا  م  -الضبعة  -السلوم
  -مالحما  -سيوة  -مرابيال

 سيدي براني  
 النجيلة 

 المنصورة  ______ _____ ية الدقهل
غمر  -ميت 

 طلخا  -السنبالوين

  -بلقاس  -المنزلة  -شربين
  -أجا  -نبروة  -جمصة

 المطرية 

النصر   -الجمالية  -منية 
تمي    -الكردي  -دكرنس
سلسيل  -اإلمديد بني    -ميت 
 عبيد  

 دسوق  شيخ كفر ال _____ _____ كفر الشيخ 
برج    -يمبلط   -الحامول  -فوة

 البرلس 

  -دي سالمسي  -قلين  -مطوبس
مصيف    -الرياض  -بيال

 بلطيم 

 المحلة الكبرى   طنطا  _____ _____ الغربية 
كفر   -سمنود  -قطور  -زفتي

 قطور   -الزيات
 بسيون -السنطة

ــ  المنوفية  ــ  ــــــــــــ ــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ
الكوم     -شبين 

 ت السادا 
 قويسنا  -نوفم -الباجور

رس  س  -أشمون  -اءشهدال
 بركة السبع   -تال -الليان

ــ  دمياط  ــ  ــــــــــــ  دمياط الجديدة   دمياط  ــــــــــــ
ميت    -فارسكور  -كفرسعد
كفر   -السرو  -أبوغالب
 البطيخ

عزبة    -الروضة  -الزرقا
 البرج 

ــ  الشرقية  ــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ
 -رمضان  10

 يق الزقاز
 بلبيس 

  -أبوكبير  -سينيةالح
الجدا منيا    -يدةلصالحية 

صان    -فأقوس -هيها -القمح
صقر  -الحجر     -كفر 

 اإلبراهيمية  -القرين

  -أبوعمر  -القنايات  -أبوحماد
السوق نجم  -مشتول    -ديرب 

 أوالد صقر  

ــ  السويس ــ  ــــــــــــ ــ  السويس  ــــــــــــ ــ ـ شمال غرب خليج السويس   ــــــــــــ  ـ ــــــــــ

ــ ــ اإلسماعيلية  ــ  ــــــــــ ــ  اإلسماعيلية  ــــــــــــ  ــــــــــــ
القنطرة    -فايد  -قنطرة شرق

 القصاصين الجديدة  -غرب
الكبير   أبوصوير    -التل 

 المحطة 

ــ  بورسعيد  ــ  ــــــــــــ ــ  بورفؤاد  بورسعيد  ــــــــــــ ــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ

ــ ـــــــــــ جنوب سيناء  ــ ــــــــــ ـ  ـ ـ
الشيخ   -شرم 

 نويبع 

  -دهب  -اباط  -الطور
سدر سانت    -رأس 

 كاترين
ــ  أبوزنيمة  -أبورديس  ــــــــــــ

ــ  شمال سيناء  ــ  ــــــــــــ ــ  العريش  ــــــــــــ  الشيخ زويد   -بئر العبد الحسنة  -رفح -نخل ــــــــــــ

ــ  أسيوط  ــ ـــــــــــ ــــــــــــ  يوط الجديدة أس أسيوط  ـ
  -فلوطمن  -  ديروط  -فتحال

 بنوب أ  -أبوتيج
ــ   ــــــــــــ

ــ  الوادي الجديد  ــ  ــــــــــــ ــ  الخارجة  ــــــــــــ  بالط  الفرافرة  -باريس -موط ــــــــــــ

ــ  الفيوم  ــ  ــــــــــــ ــ  الفيوم  ــــــــــــ  طامية    -أبشواي ــــــــــــ
يوسف    -سنورس  -اسإط

   يدةالفيوم الجد -قالصدي 

ــ  بني سويف  ــ  ــــــــــــ ــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ
سويف بني    -بني 

 سويف الجديدة  
ــ   ــــــــــــ

  -الواسطي  -ببا  -القشن
 إهناسيا  -ناصر -سمسطا

ــ  المنيا  ــ  ــــــــــــ ــ  ــــــــــــ  المنيا الجديدة  -المنيا ــــــــــــ
  -سمالوط  -كريةالف  -ملوي

 بني مزار
  -مواسدير  -مغاغة  -دوةالع

 مطاي 

ــ  اج سوه  ــ  ــــــــــــ  سوهاج الجديدة  سوهاج  ــــــــــــ
  -أخميم  -طهطا  -جرجا
 البلينا 

السالم  -المنشأة  -طما   -دار 
  -جهينة  -المراغة  -ساقلتة

 أخميم الجديدة 
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 المحافظة 

المدن ذات  
القدرات  
التنموية  
 الكبرى

المدن ذات  
القدرات  
  اإلنتاجية
 المرتفعة 

المدن ذات  
القدرات  

شبة    اإلنتاجية
 رتفعة الم

ذات القدرات  المدن  
 طة المتوس تاجيةناإل

قدرات  المدن ذات ال
 التنموية المنخفضة 

المدن ذات القدرات التنموية  
 شديدة االنخفاض 

ــ  قنا  ــ  ــــــــــــ ــ  قنا  ــــــــــــ  ــــــــــــ
  -قوص  -دةنقا  -ع حمادينج

  -فرشوط  -ادشن  -فقط
 وطشت أب

 قف الجديدة  الو -الوقف

ــ  األقصر  ــ  ــــــــــــ  البياضية  األقصر   ــــــــــــ
الجديدة   -القرنة  -طيبة 

 أرمنت  -أسنا
 الزينية  -الطود

ــ  أسوان  ــ  ــــــــــــ  أبوسمبل السياحية   أسوان  ــــــــــــ

ية  السباع  -كوم أومبو  -ادفو
غربالرد  -غرب   -يسية 
قبلييسي الرد لية  البص  -ة 

 بحري

  -نصر النوبة  -دراو  -كالبشة
الجديدة أسوان    -توشكي 

 الجديدة 

ــ  البحر األحمر  ــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ
  -سفاجا  -الغردقة

 مرسي علم
 حاليب  -الشالتين رأس غارب  القصير 

 74 106 34 28 2 1 اإلجمالي 

 المصدر الباحث
 رى: لكبرات التنموية امدن ذات القدأوال: ال

مدينة القاهرة تقع في المركز األول وهي الوحيدة في الفئة األولي حيث تعد عاصمة الدولة    التصنيف اتضح أنمن خالل  
األنماط   اتصاليها متعددة  إلي  الكبرى، إضافة  اإلقليمية  الخدمات  بها  تتركز  أكبر مركزية خدمات حيث  وكذلك صاحبة 

Multimodal Transportation  ح  -)بري بالعال  -ديدسكة  المحافجوي(  وبباقي  المدينة م  أنها  كما  المصرية  ظات 
قومياً من حيث حجم اإلنتاج المحلي ونصيب الفرد من الناتج المحلي وهو    واألكبر  األولي في جذب االستثمارات العالمية

  .Global Competitive Economy Networksانخراطها في شبكات االقتصاد التنافسي العالمي  مما يدع
 :المرتفعهنموية ذات القدرات التانيا: المدن ث

الدولة   للقاهرة عاصمة  ومكانياً  المكمل حضرياً  الجزء  الفئة مدينتي اإلسكندرية والجيزة، وتعد األخيرة هي  تشمل هذه 
إضافة   والصحية  التعليمية  الكبرى  اإلقليمية  الخدمات  من  مجموعة  بها  يتركز  إحيث  من  لها  بلما  عالية  باقي  تصالية 

ي إنتاجي داعم لعملية التصنيع الزراعي وقدرة كبيرة علي جذب السكان خاصة من  ورية وظهير زراعحافظات الجمهم
من اإلنتاج الصناعي المصري، أما اإلسكندرية فهي المنطقة الحضرية    %30مدن جنوب مصر، كما أنها تضم حوالي  

وتأتي في المركز الثالث في  ليم اإلسكندرية  نها عاصمة إق كما أ  الجيزة،  -قاهرةتل الحضري الالثانية في الدولة بعد التك
 بحري(.  –جوي  -سكة حديد -متعددة األنماط )بري اتصاليتهامركزي الخدمات بعد القاهرة والجيزة إضافة إلي  

 شبة المرتفعة اإلنتاجيةثالثا: المدن ذات القدرات 
ن، المجموعة األولي والتي  قسم إلي مجموعتيرتفعة وهي تنبة المات اإلنتاجية شدن ذات القدرتأتي في المركز الثالث الم

التخطيطي اإلقليمي، أما المجموعة    تضم مدن عواصم المحافظات وهي مراكز الخدمات اإلقليمية علي مستوي القطاع
توبر س من أكن رمضان والسادمثل العاشر مالثانية فهي تتمثل في المدن ذات اإلنتاجية المرتفعة ذات الصبغة الصناعية  

ال وشبوبرج  الجديدة  هذه  عرب  وتشمل  علم،  ومرسي  سفاجا  مثل  السياحية  الصبغة  ذات  المدن  إلي  إضافة  الخيمة،  را 
القاهرة  إلقليم  المتقدم  والتعليمية  والمعرفية  اإلدارية  الخدمات  مركز  تعد  التي  الجديدة  القاهرة  مدينة  أيضا  المجموعة 

الجدو  الكبرى، رقم )ويوضح  التالي  المدنل  القدرات  (  الكبر  ذات  المرتفعة التنموية  المرتفعة وشبة  اإلنتاجية  ى وذات 
 وعالقتها بالوظائف واألدوار اإلدارية واالقتصادية 

 رابعا: المدن ذات القدرات اإلنتاجية المتوسطة:
ومراكز   محافظاتمثلها عواصم الة المتوسطة تيظهر في هذا التصنيف الرابع مجموعة من المدن ذات القدرات اإلنتاجي

-100)من    الصغرى المنيا، كما تتضمن المدن الثانوية    -شبين الكوم   -المحلة الكبرى  -بني سويفمات الكبرى مثل  الخد
و  500 الدوار  ككفر  الصناعي  باإلنتاج  تتميز  لكنها  نسمة(  الخدمية    15ألف  المدن  إلي  إضافة  السادات،  ومدينة  مايو 

سة، كما تظهر أيضا المدن عواصم المراكز  ية كبلبيس وكرداالمدن الصناعي ظهير  ة والمتواجدة ففي نفس الفئ  الواقعة 
ألف نسمة( والمتميزة إنتاجيا مثل ميت غمر والخصوص والقناطر الخيرية إضافة إلي المدن    100-50صغيرة الحجم )

ر) أقل  متناهية الصغالجديدة  مل أيضا المدن  الجديدة، وتشالمتميزة صناعياً في نفس الفئة كالعبور وبني سويف    الجديدة
الشروق  أل  50من   مثل  نسمة(  الجديدة  –ف  زايد  -دمياط  السياحية    -الشيخ  المدن  إلي  باإلضافة  الجديدة،  سوهاج 
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السياحية ومدينة دهب، وبشكل عام فإن هذه المدن تعد مراكز خدمات ثانوية في    لوأبو سمبالمتخصصة كسانت كاترين  
 ب السكاني. يز بالجذها المحيط وتتم طاقها وإقليمن

مدن ذات القدرات التنموية الكبرى وذات اإلنتاجية المرتفعة وشبة المرتفعة وعالقتها باألدوار اإلدارية والوظائف  يوضح ال (4) دول ج
 االقتصادية 

 المدن ذات القدرات التنموية الكبرى وذات اإلنتاجية المرتفعة وشبة المرتفعة  

 اء المدنأسم اإلدارية األدوار  العدد  الحالية نيف القدرات تص م

 القاهرة  عواصم قومية منافسة عالميا  1 دن ذات القدرات التنموية الكبرى الم 1

 2 المرتفعة  اإلنتاجيةالمدن ذات القدرات  2
ومناطق   محافظات  عواصم 

 حضرية كبري 
 الجيزة  -اإلسكندرية 

 المرتفعة شبة اإلنتاجيةالمدن ذات القدرات  3

20 
 ة دية كبيراقتصا ية مدن ذات إنتاج

 عواصم محافظات و 

  -المنصورة  -طنطا  -الغردقة  -السويس  -ورسعيدب
  -قنا  -سوهاج  -بنها  -الزقازيق  -أسوان  -أسيوط

مطروح  -األقصر كفر   -الفيوم  -دمياط  -مرسي 
 العريش  -دمنهور  -الخارجة -خالشي

9 
اقتصادية   إنتاجية  ذات  مدن 

 مرتفعة

 10  -برأكتو  6  -الشيخ  شرم  -الخيمة  شبرا
علم  -سفاجا  -مضانر العرب برج    -مرسي 

 القاهرة الجديدة  -نويبع -الجديدة

ــ  32 اإلجمالي   ــــــــــــــــــــ

 المصدر: الباحث
 خامسا: المدن ذات القدرات التنموية المنخفضة:

علي  ز خدمات  للمراكز ومراك  تي تعد عواصم ألف نسمة( وال  500-100)  الصغرى يشمل هذا التصنيف المدن الثانوية  
الحامول،   -إدكو  -بني مزار  -حيث يتواجد بها الخدمات والمراكز الحكومية مثل جرجا  City Region ليمهامستوي إق

صغيرة المراكز  عواصم  المدن  بها  يظهر  )  كما  نسمة(مثل    100-50الحجم  القمح  –  فأقوسألف  كوم    -سمنود   -منيا 
  -فارسكور   -البلينا  -أبشواي  ألف نسمة( مثل  50غر )أقل من  تناهية الصهنا هي المدن مسبة الكبيرة  حمادة، كما أن الن

، وما يميز هذه المجموعة من المدن أنها مراكز خدمات ثانوية علي مستوي أقاليم المدن، كما تشمل مجموعة دكفر سع
 نجع حمادي.س البر، جرجا، لمحلي مثل رأمن المدن ذات السمات اإلنتاجية والتي بحاجة إلي تشجيع اقتصادها ا

 لتنموية شديدة االنخفاض: ن ذات القدرات اسادسا: المد
المحلي،   السكان وحجم االقتصاد  المتمثلة في جذب  التنموية  قدراتها  التصنيف بضعف  الواقعة في هذا  المدن  تتسم هذه 

المنشآت االقتصاد المحلي، وكذلك صغر حجم وعدد  الناتج  إلي ضعف  العمإضافة  إلي   الة االقتصاديةية وحجم    إضافة 
يرية، وتعد هذه المدن مراكز خدمات إقليمية فرعية تخدم علي مستوي مدينتها وإقليم مدينتها د العمالة التصدانعدام تواج

فقط كما تعتمد علي عاصمة القطاع التخطيطي في العديد من الخدمات أبرزها الخدمات التعليمية والصحية، مثل مدينة  
م وكذلك يذهب الطالب للدراسة بالمدارس الفني  ن المستشفى العالالستفادة م  ينة الفيومسكانها إلي مد  ا والتي يذهبإطس

طبقا للقدرات التنموية، والشكل  مجموعات المدن    إلى( تصنيف المدن المصرية  9)  الشكل  الصناعي والزراعي، ويوضح
( المدن  10رقم  تصنيف  مصر  (  المد  إلىبشمال  للقSystem of Citiesن  مجموعات  التنموطبقا  بشمال درات  ية 
 .طبقا لقدراتها التنمويةمجموعات المدن  إلى بجنوب مصر ( تصنيف المدن 11، والشكل رقم )مصر

العوامل الرئيسية المفسرة لتباين القدرات التنموية الكامنة للمدن المصرية والمفسرة للتباينات ما بين مجموعات  4/3
 ست المدن المصرية ال

ثنى عشر متغير لتحديد اإل  القيمعلى    األساسيةونات  وتحليل المك  مليالعابتحليل    المعروف  ائياإلحصاالختبار    إجراءتم  
ذات   الفرعية  ومتغيراتها  الرئيسة  المصرية    التأثيرالعوامل  للمدن  الكامنة  التنموية  قدرات  تباين  لتشكيل    كأساسعلى 

 يلي:يتضح ما ( ومنة 6و 5) الجدول رقم  ي فما هو موضح ك –الست وتحديد مجموعات المدن المصرية 

ا  أن اتضح   - العاملي    وحجمها يصلح عشر    اإلثنىلمتغيرات  جميع  التحليل  البدء في  طبقا   Factor analysisفي 

التصنيف   وبين  بينها  االرتباط  معامالت  لتكوين   النهائيلقيم  كأساس  المصرية  للمدن  الكامنة  التنموية  القدرات 

متميزة    إحصائيةعنوية  دالله م  وذويوى  وهو ارتباط ق  0.908جاوز  ت  لمصرية والذيوعات المدن اوتشكيل مجم

Sig.    الرئيسية   0.00001تقدر ب العوامل  العاملي وتحديد  التحليل  لبدء  البيانات والمتغيرات  الثقة في  مما يعنى 

 ذات التأثير على تكوين وتشكيل مجموعات المدن المصرية 
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 ة.درات التنموي طبقا للقدن مجموعات الم  لىإ دن المصرية تصنيف الم( 9شكل )

 
القدرات التنموية  ( قدرة المتغيرات والبيانات االشتقاقية المرتفعة وقدرتها التفسيرية على تفسير تباين  5ل رقم )يوضح الجدو -

من    أكبر Extraction    لنتائجحيث بلغت نسبة معامل ارتباط البيانات وقدرتها االشتقاقية لتفسير ا–  الكامنة للمدن المصرية 
وهو قيم متميزة   0.8تجاوزت القدرة االشتقاقية لكافة المتغيرات اإلثنى عشر حاجز    . كماه البياناتل تدل علي قوبما يد  0.7

القاعدة   تطور  درجة  ومتغير  المتوطنة  الوظائف  بعدد  مقاسا  االقتصادي  التنوع  مدى  متغيرات  وهما  متغيران  عدا  فيما 
بمرحاالقتصادي  مقاسا  االة  التنمية  طبقا  لة  مقتصادية  العديد  المصرية الن  المدن  الثالثية    ن  االقتصادية  التنمية  مرحلة  دخلت 

عواصم   مدن  مستوى  على  اإلقليمية  الحكومية  لخدمات  اإلجباري  توطن  بتأثير  التقليدية  اإلقليمية  والخدمات  التجارة  أنشطة 
    . تلك المرحلة ن تبرر دخولهافسية لتلك المدت نسبية وتناالمحافظات وعواصم المراكز بدون وجود مميزا 

امكن   ثم  قادرينعوامل    عاملينتحديد  من  التباينات  رئيسين  تفسير  على  الكامنة    والفوارق  قادرة  التنموية  القدرات  في 
سير ما تف  فيبنجاح    حيث استطاع العامالن معا  –المصرية  للمدن المصرية كأساس لتكوين وتشكيل مجموعات المدن  

الكالقدرات  تباين    أسبابمن    % 86بيقدر   للمدن المصالتنموية   =Significantمتميزة    إحصائيةبقيم داللة    ريةامنى 
 : وهما العامالن التاليان. 0.0001

على    عامل  -األولالعامل   وانعكاسه   ) والسكاني  االقتصادي  الحجم  )بزيادة  اإلقليمي  والثقل  الدور  والريادة  زيادة  التكتل 
وهو ما يمثل   لتنموية للمدن المصريةان تباين قدرات  م   %65.45فسر  متغيرات وي  نيةثماويضم    نفذية قتصادية والماال

والعمراني  والسكاني  االقتصادي  الحجم  بزيادة  للمدينة  اإلقليمي  والثقل  اإلقليمي  الدور  زيادة  على  التأثير  ذات  العوامل 
للمدينة ومن    لجذب السكانىوالقدرة على ا  تكتل االقتصادى زيادة حجم المما ينعكس على    –والقدرات التوظيفية بالمدينة  

يالحظ التنافس الشديد ما بين سبعة متغيرات   .إحداث الريادة والتطور االقتصادى للمدينة ومركزية خدماتها االقليمية  ثم
التباينات والفوارق بين ال ية  ية للمدن المصرقدرات التنموداخل العامل الذين تساوى أهميتهم ووزنهم النسبي فى تفسير 

 تغيرات التالية بالترتيب طبقا لوزنهم النسبي وقدرتهم على التفسير:مصرية وتشمل المعات المدن الوتكوين مجمو
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 طبقا للقدرات التنموية. مجموعات المدن  إلى  بشمال مصرتصنيف المدن ( 10شكل )

 
 

 ت التنموية. طبقا للقدرا  مجموعات المدن إلى  بجنوب مصرتصنيف المدن ( 11شكل )

 
 المصدر: الباحث
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 صادي االقتالحجم  -

 انيالسكالحجم  -

 حجم الناتج المحلى  -

 مزيد من فرص عمل سواء للعمالة المقيمة داخل المدينة او خارجها( إتاحةالقدرة التوظيفية )قدرة المدينة على  -

 االقتصادي التكتل  -

 ية والخماسيةلمتقدمة الرباعاالقتصادية ا باألنشطةالريادة االقتصادية مقاسا بعدد العاملين  -

 تركزية الخدمام -

 معيار القدرة المنفذية من خالل االتصال بالمنافذ  أورة تفسيرية اقل متغير ثم يليهم وبقد -
من التباين فى قدرات التنموية   %58من    أكثر المتغيرات القدرة االقتصادية قد استطاعت تفسير    أنهذا الصدد    فييالحظ  

من التباين فى قدرات التنموية   %42قامت بتفسير    يالتالوظيفية  رة العمرانية وق متغيرات القدرية بشكل يسبللمدن المص 
المصرية  فكر    أكدتكما  .  للمدن  من  المستنتجة  التقليدية  المتغيرات  بين  ما  واالزدواجية  التداخل  حالة  استمرار  النتائج 

المتغيرا  العمرانيالنسق   مع  الهرمى  والتدرج  الحديثة  المغلق  شبالت  فكر  تعكس  واألتي  المدن  المفتوحكات  ة نساق 
قدرات التنموية للمدن المصرية فى    فيمن التباين    %69تفسر    التيالمتغيرات التقليدية    أهمية مع تزايد    -مياالمتكاملة عال

( المدن  تنافسية  متغيرات  خاصة  الحديثة  العالمية  للمتغيرات  متوسطة  قدرة  والقداإلنتاجيةمقابل  المنفذية  (  والريادة رة 
من التباين فى القدرات التنموية للمدن المصرية.    %31ما يقدر ب    صادية التى فسرتلتنمية االقتصادية ومرحلة ااالقت

هى مدن شديدة المحلية اعتمدت قدراتها التنموية الكامنة   -من المدن    % 69بنسة معظم المدن المصرية    أن يؤكد ذلك على  
وتوظيف    قتصادياالالتكتل    إحداثوقدرته على    والوظيفيتصادى  والسكانى واالقلق العمرانى  على معيار الحجم المط

يالحظ ان جميعها عوامل ترتبط   بها.الحكومية المتوطنة    اإلقليميةوبالمثل اعتمدت على حجم الخدمات    اإلقليميةالعمالة  
الهيراكى   الهرمى  التدرج  ال  وبالتالي المطلقة    لألحجامبمبدا  ومة رتبتها ضمن منظينة يعتمد على  مد  بأيتنمية  فان حجم 

المطلق لالرتقاء برتبتها    درتها على زيادةالنسق وق الجانب    وبالتاليحجمها  التنمية بها. على  فان ما    الخرزيادة حجم 
اقل من   المصرية ترتبط بعوامل    %30يقدر ب  المدن  سيطرتها  و  هيمنتهاخارجية تساهم فى زيادة    إضافية  أخرىمن 

وقدرواس االنخرتقطابها  على  العولمة  تها  مع  متغيرااط  المنفذوتشمل  القدرة  )ت  والتنافسية  الريادة   إنتاجيةية،  المدينة(، 
 درجة تطور القاعدة االقتصادية )مرحلة التنمية االقتصادية(   (،الرباعية والخماسية باألنشطةاالقتصادية )عدد العاملين 

ية القدرات التنمو  من تباين   %20.43غيرات ويفسر  مت  3ويضم    صادياالقتالتنوع  التنافسية والتطور و   -العامل الثانى -

المصرية العامل    –  للمدن  هذا  جذب على    األولالمقام    فيينهض  على  ودرتها  المصرية  المدن  تنافسية  مدى 
باالقتصاد    األجنبيةاالستثمارات   متغيرات  العالميواالنخراط  خالل  تنافسية  من  )إ  ومعيار  المدن  نتاجالمدن  ية 

يليهالم االقمرح  صرية(  التنمية  المدينة  التي تصادية  لة  بها  التنوع  تقع  مدى  الوظائف   االقتصادي،  عدد  من خالل 
 القدرات المنفذية للمدينةالمتوطنة بالمدينة ثم 

 
 الخالصة واالستنتاجات والتوصيات  5
 الخالصة واالستنتاجات  5/1

لمصرية  من المدن ا  % 75مصرى من وجود  سق العمرانى الواجية فى النتأكد حالة الثنائية واالزدتوصل البحث إلى   -

م  مقابل  كطاقات  والعمرانى  االقتصادي  لتداعيها  نظرا  المتوسطة   %25تعطلة  التنموية  القدرات  ذو  المدن  من 

 Multi-dimensionsاستخدام النماذج اإلحصائية القياسية متعددة المتغيرات واألبعاد  مما يستلزم معه    والكبرى

and Multi –variables standardized model  صرية  موعات المدن المعند تصنيف مج 

  potential Node (city) Indexاكد البحث على فعالية نموذج دليل او فهرس القدرات الكامنة للمدن المصرية  -

مجموعات   إلى  للتصنيف  التقليدية  المعايير  دمج  خالله  من  امكن  قياسى  احصائى  نموذج  المصري وهو  ة  المدن 

مع الهرمى    المتوافقة  التدرج  معايير    مع-الهيراكى  فكر  القدرات  مجموعة  قياس  على  القادرة  الحديثة  التصنيف 

المنفذية  اإلنتاجية  الكامنة  القدرات  سواء  العالمى  االقتصاد  فى  االنخراط  على  القادرة  المصرية  للمدن  الكامنة 

 واالقتصادية الوظيفية والتنافسية. 
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 التنموية للمدن المصرية  دراتسير تباين قالبيانات لتفتغيرات وشتقاقية للمالتفسيرية واال القدرة  (4)  جدول

Total Variance Explained   

Component 

  

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings 

Initial 

Extracti

on Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 1.000 .994 8.984 74.868 74.868 8.984 74.868 74.868 7.85 65.449 65.449 

2 1.000 .931 1.321 11.010 85.878 1.321 11.010 85.878 2.45 20.429 85.878 

3 1.000 .964 .736 6.136 92.014       

4 1.000 .802 .568 4.730 96.744       

5 1.000 .972 .241 2.010 98.755       

6 1.000 .996 .081 .678 99.432       

7 1.000 .986 .035 .295 99.727       

8 1.000 .990 .020 .167 99.894       

9 1.000 .383 .007 .062 99.956       

10 1.000 .600 .004 .030 99.987       

11 1.000 .994 .001 .009 99.996       

12 1.000 .694 .001 .004 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 ثة الحدي على تفسير تباين قدرات المحافظات المصرية على تطبيق نظم الزراعة  التأثيرالعوامل الرئيسية ذات ( 5جدول )

العامل  
 رئيسى  ال

Component 1 
 العامل االول  

Component 2 
 العامل الثانى 

)بزيادة الحجم   اإلقليمي عوامل زيادة الدور والثقل  اسم العامل 

التكتل والريادة  على   وانعكاسه(    والسكاني االقتصادي 
 االقتصادية والمنفذية 

 التنافسية والتطور والتنوع االقتصادى 

القدرة  
التفسيرية  

   ر التأثيمعامل 

65.45   % 20.43   % 

  التأثير معامل 
   التراكمي 

65.45 % 86 % 

 V6  ( 0.968)  االقتصادي الحجم V12  : )االقتصادية )االنتاجية  االقتصادية    التنافسية 
(0.832 ) 

 V1 : ( 0.967)  السكانيالحجم V10 : ( 0.741)  مرحلة التنمية االقتصادية 

 V11 : ( 0.964) حجم الناتج المحلى V9: ( 0.540)  قتصادياالالتنوع 

 V8 : ( 0.963)  ة القدرة التوظيفي  

 V7 : ( 0.962)  قتصادى التكتل اال  

 V5 ( 0.953: الريادة االقتصادية )  

 V2 ( 0.934: القدرة على الجذب السكانى )  

 V3 ( 0.929: مركزية الخدمات )  

 V4 ( 0.642: القدرة المنفذية )  

 يةاإلحصائصادر وبيانات وم Factor Analysisالعاملى  حصائياإلالتحليل  المصدر: استنادا على نتائج
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المقترحة من الباحث وعلى تحقيق التصنيف الوظيفى  عشر  ثنىاإلالمتغيرات    صالحية جميعى مدى  اكد البحث عل -

المصرية   المدن    إلىللمدن  التص  System of Citiesمجموعات  وبين  بينها  االرتباط  معامالت  لقيم  نيف طبقا 

والذى تجاوز    لمدن المصريةتشكيل مجموعات التكوين و  ساسكأية الكامنة للمدن المصرية  القدرات التنموالنهائى  

تلك    فيمما يعنى الثقة    0.00001تقدر ب    .Sigمتميزة    إحصائيةوهو ارتباط قوى وذوى دالله معنوية    0.908

المصريةالمتغيرات   المدن  مجموعات  وتشكيل  تكوين  كما  على  المعقدرة    من   التأكدتم  .  وتلك  المتغيرات  ايير 

حيث بلغت نسبة –  القدرات التنموية الكامنة للمدن المصريةلى تفسير تباين  تها التفسيرية علمرتفعة وقدراالشتقاقية ا

النتائج   لتفسير  االشتقاقية  وقدرتها  البيانات  ارتباط  من    Extractionمعامل  قوه    0.7اكبر  علي  تدل  يدل  بما 

ة فيما عدا متغيران  وهو قيم متميز   0.8عشر حاجز    تقاقية لكافة المتغيرات االثنىزت القدرة االش. كما تجاواتالبيان

وهما متغيرات مدى التنوع االقتصادى مقاسا بعدد الوظائف المتوطنة ومتغير درجة تطور القاعدة االقتصادية مقاسا  

المدن   من  العديد  الن  طبقا  االقتصادية  التنمية  دخلتبمرحلة  التنمية  المصرية  انشطة   مرحلة  الثالثية  االقتصادية 

على مستوى مدن عواصم    اإلقليميةلخدمات الحكومية    اإلجباريتوطن    بتأثير تقليدية  ال  اإلقليميةات  تجارة والخدمال

    المحافظات وعواصم المراكز بدون وجود مميزات نسبية وتنافسية لتلك المدن تبرر دخولها تلك المرحلة.

الكامنة واكد راتهم التنموية  مدن طبقا لقدعدد ستة مجموعات من ال  إلىصرية  صنيف المدن المت  إلىالبحث    خلص -

  %85على فعالية االثنى عشر المستخدمين فى تصنيف مجموعات المدن المصرية التى استطاعت تفسير اكثر من  

 من التباينات الفوارق بين قدرات التنموية للمدن المصرية.  

الويتضح منه - اض ( وشديدة االنخفمدينة  107ة )ن ذات قدرات تنموية كامنة منخفضمدن المصرية مدم ان معظم 

وهو ما يعنى ان ما يقرب من    المدن المصرية   إجماليمن    % 74.1مدينة بما يمثل    189مدينة ( باجمالى يقدر    82)

75%   ( االنخفاض  وشديدة  ومنخفضة  محدودة  تنموية  قدرات  ذات  المصرية  المدن  تقليدية  من  المحلية مدن  شديدة 

والوظ االقتصادى  التداعى  والعمرانوشديدة  حيفى  يؤكد  ما  وهو  العمرانى  ى  النسق  فى  واالزدواجية  الثنائية  الة 

من   %25من المدن المصرية كطاقات متعطلة نظرا لتداعيها االقتصادى والعمرانى مقابل  %75المصرى من وجود 

   ة والكبرىالمدن ذو القدرات التنموية المتوسط

وال    –  واإلسكندريةيمى القاهرة الكبرى  مرتفعة تقع باقلتفعة وشبة الاالرتفاع والمر  شديده   اإلنتاجية  معظم المدن ذات -

الثالثة ذات    اإلقليمينيتاح خارج حدود   المدن  المرتفعةالحضريين من مجموعات  اال عددا    القدرات االنتاجية شبة 

نصورة/ التخطيطى مثل مدن الم  اقليمهاوي  قليمية علي مستالخدمات اإل  مدن عواصم المحافظات وهي مراكزمن  

اال/دمياط ذات  قصر/اسوانطنطا/اسيوط/  المرتفعة  اإلنتاجية  ذات  المدن  في  تتمثل  فهي  الثانية  المجموعة  أما   ،

الصناعية مثل   السويس/  الصبغة  أكتوبر  /العاشر من رمضان  بورسعيد/  الجديدة  /السادس من  العرب  را  شب/برج 

. يالحظ تنامى دور لممرسي ع /سفاجا    /ة/ شرم الشيح الغردق ذات الصبغة السياحية مثل    ضافة إلي المدن الخيمة، إ 

عددا من المدن الجديدة المصرية كاهم المدن ذات القدرات التنموية المرتفعة مثل مدن القاهرة الجديدة/ الشيخ زايد/  

   ياط الجديدةالسادات/دم /اكتوبر/ العاشر من رمضان/ برج العرب الجديدة 6

من التباين   %86تطاعا معا على تفسير  اس  Two Main Factorsرئيسين    ما خلص البحث الى استنباط عاملينك -
)بزيادة    اإلقليميزيادة الدور والثقل  عامل    -العامل االول  وهما:والفوارق فى القدرات التنموية الكامنة للمدن المصرية  

من   %65.45ات ويفسر  متغير  ثمانيةويضم    يادة االقتصادية والمنفذيةالتكتل والر لى  ع  وانعكاسه(    والسكاني  االقتصادي الحجم  

قدرات   المصريةتباين  للمدن  االقتصادى  -الثانيالعامل  ،  التنموية  والتنوع  والتطور  ويفسر    3ويضم    التنافسية  متغيرات 

   القدرات التنموية للمدن المصريةمن تباين  20.43%

نسق العمرانى تنتجة من فكر التقليدية المسواالزدواجية ما بين المتغيرات ال  ر حالة التداخلنتائج استمراال  أكدتكما   -
 -نساق المفتوحة المتكاملة عالمياة التى تعكس فكر شبكات المدن واألالمغلق والتدرج الهرمى مع المتغيرات الحديث

لمدن المصرية فى مقابل قدرة  رات التنموية للتباين فى قدمن ا   % 69المتغيرات التقليدية التى تفسر    أهميةمع تزايد  
ة خاصة متغيرات تنافسية المدن )االنتاجية( والقدرة المنفذية والريادة االقتصادية  العالمية الحديثة للمتغيرات  متوسط

ة. يؤكد ذلك  من التباين فى القدرات التنموية للمدن المصري  %31ومرحلة التنمية االقتصادية التى فسرت ما يقدر ب  
قدراتها التنموية الكامنة على    المحلية اعتمدت  هى مدن شديدة  -من المدن    % 69مدن المصرية بنسة  معظم ال  أن على 
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العمرانى والسكانى واالقتصادى والوظيفى وقدرته على   المطلق  الحجم  وتوظيف   االقتصاديالتكتل    إحداث معيار 
امل  لمتوطنة بها . يالحظ ان جميعها عوالحكومية ا  ميةاإلقليخدمات  وبالمثل اعتمدت على حجم ال  اإلقليميةالعمالة  
الهر  بدأبم ترتبط   الهيراالتدرج  رتبتها   وبالتاليالمطلقة    لألحجام كى  رمى  على  يعتمد  مدينة  باى  التنمية  حجم  فان 

برتبتها   لالرتقاء  المطلق  حجمها  زيادة  على  وقدرتها  النسق  منظومة  التنمي  وبالتاليضمن  حجم  على  زيادة  بها.  ة 
خارجية تساهم فى    ضافية إ  أخرىط بعوامل  المصرية ترتبمن المدن    %30ن ما يقدر ب اقل من  فا   الخرلجانب  ا

والتنافسية   المنفذية،سيطرتها واستقطابها وقدرتها على االنخراط مع العولمة وتشمل متغيرات القدرة  و  زيادة هيمنتها
االقتصادية    ، درجة تطور القاعدةية والخماسية(الرباع  األنشطةبد العاملين  المدينة(، الريادة االقتصادية )عدإنتاجية  )

 االقتصادية( )مرحلة التنمية 
 التوصيات   5/2

 يوصى البحث بالتوصيات التالية لتحقيق مزيد من الديناميكية والتنافسية واالتزان للنسق العمرانى المصرى: 

المصرية - المدن  مجموعات  وتصنيف  صياغة  احصائية  كد  اعادة  لمراعاة  ورة  الوظيفى  ثانية  التكامل  طبيعة 

العمرانية المصرية والمجمعات الحضرية  بين المدن المختالعمرانى ما  واالقتصادى و حيث  –لفة المكونة للتكتالت 

على وجود   البحث  عمرانى  15استدل  اعادة   53تضم    تكتل  على  التكتالت  تلك  تاثير  لتوقع  طبقا  مدينة مصرية 

مستوي اصياغة  الات مجموعات  وادوار  الملمدن  العمرانى  بالنسق  المختلفة  يتجمعات  قد  بما  حدة  صرى  من  خفف 

 تقطاب والهيمنة الحضرية للقاهرة الكبرى واالسكندريةاالس

يوصى البحث االرتقاء باالدوار العالمية القليم القاهرة الكبرى حتى يدخل الفئة االولى من المدن العالمية باستغالل   -

الم دشبكات  الجديدة  الدن  االقليم  عالاخل  حضرية  عمرانية  انوية  لتكوين  مقترنا  حضرى  بالدمية،  بتدعيم  ور ذلك 

بدرجة  باالتقاء  تساهم  التى  العوامل  من  مزيد  توطين  وتحفيز  العرب  وبرج  لالسكندرية  الحضرية  للكتلة  العالمى 

 اجية العالميةوعناصر االنتديناميكية وانفتاح النسق المحلى بها الستقبال االستثمارات االجنبية 

البحث باهمية تحفيز وتكوين   - يدة ومضافة خاصة من ضمن شبكات عالمية مصرية جدانوية حضرية  كما يوصى 

المدن الثانوية الكبرى المنفذية )مدن المنافذ والبوابات( القادرة على االنخراط باالقتصاد العالمى وياتى على راسهم 

السويس/العيبورسعيد/بورفواد السخنة/الس،  الجديدة/هضن  الجاللةويس  الجديدبة  سوهاج/اخميم/سوهاج  ة، ، 

الجديدالمنصورة/ الفتح  المنصورة  الجديدة/  اسيوط  اسيوط/  غرب  اسيوط/هضبة  زيادة  –ة/طلخا،  الى  باالضافة 

الشيخ   الغردقة، شرم  المرتفعة وعلى راسهم  المنفذية  ذات  العالمية  السياحية  للمدن  السياحية  مرسى علم، التنافسية 

 شبكات العالميةكى تتكامل مع الحت االنشاء لواعادة هيكلة المدن الجديدة المقترحة ت علمين الجديدةال

يوصى البحث بمراعاة كافة متغيرات العالمية لتشكيل وتصنيف شبكات المدن المصرية حتى تتكامل بصورة اكبر   -

–جستية للربط مع المنافذ  ط الشبكات اللوتصالية وتخطيمن الشكات العالمية وياتى على راسها زيادة المنفذية واال

 درج بما يتناسب مع االدوار المحلية والعالمية لمجموعات المدن والحرة بشكل مت االستثمارية توطين المناطق

كما يوصى البحث كاولوية اولى العمل على دفع انتاجية معظم المدن المصرية وياتى على راسها مجموعات المدن  -

ل انتاجية خدمة المدن االقاالقليمية ل  المنخفضة لكى تقوم بادوار مراكز النمو  المتوسطة وشبة  رات التنمويةذات القد

الواقعة فى نطاق تاثيرها والعمل على حفز عوامل التكتل االقتصادى والريادة االقتصادية وزيادة القدرة التوظيفية 

 لتلك المدن  

 قائمة المراجع

Refrences 

 
يـر رسـالة دكتـوراة غمصـر.    ومى فـىلتخطيط النسق العمرانى على المستوى الق(. التوجهات المستقبلية  2017. )احمد، عال

 منشورة. كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني. جامعة القاهرة.

. Ahmed, O. (2017). Future Trends for Egyptian National Urban System Planning

Unpublished doctoral dissertation. Faculty of Regional and Urban Planning, Cairo 

University, Cairo, Egypt.  

 



Faculty of Urban & Regional Planning, Cairo University Journal of Urban Research, Vol. 35, Jan 2020  

 

115 

 

(. اتجاهات االستقطاب العكسى فى مصر فى القرن الجديد. النشرة العلمية لبحوث العمـران لكليـة 2002. )، فيصلعبد المقصود

 .14-1، ص 2التخطيط العمرانى. جامعة القاهرة، العدد 

Abd El-Maksoud, F. (2002). Trends of polarization reversal in Egypt in the new century. 

Journal of Urban Research, Vol. 2, pp. 1-14. 

  
AbouKorin, A. (2017), “Spatial analysis of the urban system in the Nile Valley of Egypt, Ain 
Shams Engineering Journal 9 (2018) 1819–1829 
Abou-Zekey, T. (2007). “Urban System, New Towns, and Metropolisation in Egypt 1994-2007”, 
The Annual Symposium of Urban Issues of Egypt: Learnt Lessons for Better Future, Faculty of 
Regional and Urban Planning; Cairo University 
Alderson, A.S and Beckfield,J. (2004).” Power and Position in the World City System”, American 
Journal Of Sociology, 109: 811-851. 
Alford, Robert R. (1975) Critical Evaluation of the Principles of City, Classification, In Berry, Brain 
J.L (ed) (1972), City Classification Hand Book, New York, John Wiley, pp 347-367. 
Anthony,G,y (1980). Urban System Structure and development in the Philippine, New York, 
Syracus University Press. 
Barbegolu, B (2003) Globalization and the state on the Age of Global Capitalism , USA, 
Rowman& Little Field Publisher Inc, Bhagwati, New York, Macmilan. 
Barrientos, S, et al (2010), Economics and Social Upgrading in Global Production Network: 
Developing a framework for Analysis. 
Batty,M. (2006), “Hierarchy in Cities and City Systems”, Centre for Advanced Spatial Analysis • 
University College London, Working paper series, paper 85 
Berry, Brain J.L (1964). Cities as systems within system of cities, Papers and proceedings of the 
Regional Science, Vol 13, pp147-164. 
Berry, Brain J.L (1972) City Classification Hand book, New York: John Wiley press. 
Broune, L.s (1975), Urban System Strategies of Regulation, Oxford University Press. 
Broune, L.S, AND Simmons, j.w. (1978), System Cities, New York: Oxford University Press. 
Burger M, J, (2011), Structure and coopetition in urban Network (Ph.D, Thesis, Erasmus 
University Rotterdam). 
Cannoy, M, and Castells, M, (1999), Globalization, the Knowledge Society, and the network 
state: Poulantzas at the Millennium, International Conference on Nicos Poulantzas, Athens, and 
Greece. 
Chen,M.; Liu, W0; Lu,D; Chen, H.; Ye, C. (2018), “Progress of China's new-type urbanization 
construction since 2014: A preliminary assessment”, Cities (2018). 
Coe, N, M, ET AL (2004). Globalization Regional Development: a Global Networks Perspective, 
Transactions of the institute of British Geographer, 29, 468-84. 
Cohen, R, B, (1981). THE New International division of Labour, Multinational cooperation and 
Urban Hierarchy: In Urbanization and Urban Development, pp 112-114 in Economics and World 
Order. 
De Goel, B, M, J Burger. F.G Van Oort & M, Kitson (2010). Functional Polycentrism and urban 
Network development in the Greater Southeast, United Kingdom: Evidence from commuting 
patterns, 1981-2002, Regional Studies 45, pp 1149-1170. 
Diken P, et al (2001). Chains and networks, Territories and scales towards a relational 
frameworks for analysing the Global Economy, Global Networks, December89-112. 
Epson (2012). Cities Networks and Economics Performances: a comparative Study on European 
and US Cities. 



City Development Potential and Capabilities Approach.. Walid Bayoumi, P.91-120  

 

116 

 

Fusco, G. & Caglioni, M. (2011),” Hierarchical Clustering through Spatial Interaction Data. The 
Case of Commuting Flows in South-Eastern France”, ICCSA 2011, Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg 2011, pp. 135 – 151 
Glezer,O.; Kolosova, V.; Bradeb, A.; Coudroy de Lillec,N.; Slukad,A. (2014), “Integrated Forms of 
Urban Settlement Pattern in Russia, Europe, and Worldwide”, Regional Research of Russia, 
2014, Vol. 4, No. 2, pp. 80–89 
Guehenno, J, M, (1995). The End of the Nation state, Minneapolis, University of Minnesota 
Press. 
Hall, P, Pain and Green, N, (2006) Anatomy of Polycentric Metropolitans. 
Harries, C, D (1970). Cities of the Soviet Union. Chicago University Press. 
Inal Klaasen, I, Rooji, and Schaick, J (2007). Network Cities: Operationalising a Strong Confusing 
Concept, International Conference; Sustainable Urban areas, Rotterdam 26-28 June. 
Lang, R& P.K. Knox (2009), the new metropolitans; rethinking Megalopolis, Regional Studies 43. 
Pp.789-802. 
Limtanakool, et al (2002). Polycentric Urban System in North West Europe: A theoretical 
Methodologies and Empirical Exploration of Urban Flows. 
Markusen, A,(1992) Dynamics of rural population in Estonia in the 1980s. In Estonia Man and 
Nature: New York City struggle to stay on top, International Journal of Urban and Regional 
Research, 18, PP 167-193. 
Martin , R, (2008), National Growth Versus Spatial Equality? A cautionary note on the new trade 
– off thinking in regional policy Discourse, Regional Science Policy and Practice, 1 (1), 3-13. 
Massey, D, (1984), Spatial Division of Labour, London, Mac Milan. 
Mejers, E and Sandberg, K.(2006)Polycentric and development to combat regional disparities? 
The relation between polycentricity and regional disparities in European Countries. 
Mejers, E, (2005) Polycentric Urban Regions and the Quest for Synergy: Is a network of Cities 
more than the sum of the parts? Urban Studies, 42, pp, 765-781. 
Mejers, E, (2008), Measuring Polycentricism and its promises European Planning Studies 16, 
pp.1313-1323. 
Ministry of Regional Development (2012), “NATIONAL SPATIAL DEVELOPMENT CONCEPT 2030 
FOR Poland”, Ministry of Regional Development, Warsaw, Poland. 
schubert U, and Nijkamo, p, (2000), Structural change in urban systems collaborative papers 
report for international institute for applied systems analysis, A-2361 Laxenberf, Austria. 
OECD(2006), Competitive cities in the global economy , OECD Publications Paris. 
Pred, allan, R.(1970), City- Systems in Advanced Economies – Past growth, present process and 
future development options , New york, John Wiley and Sons 
Pred, allan R.(1970), System of Cities and Information Flow, Two Essays, Lund Studies In 
Geography, Series B, No 38 , Gleer up, Lund Sweden. 
Renaud B (1981) . National Urbanization Policy In Developing Countries, a world Bank Research 
Publications , Oxford University Press, pp98-111. 
Richardson , H,W (1983), THE Scope and limits of national urban policy , Editorial Note, Regional 
Development Dialogue, Vol 4 , UNCRD, Nagoya. 
Saskia, S, (1972) Cities in the global Economy, in handbook of Urban Studies, California, Saga 
Publication. 
Sassen , S, (2002), Global- Networked Linked Cities, Routledge , London. 
Sassen, S, (2001). Global Cities and Global City Region: a comparison in section: (Global City 
Regions: Trends, theory, Policy ) Oxford University Press. 
Smith Carol , A (1985), Theories and Measures of Urban Primacy: A critique in Urbanization , in 
World- Economy , edited by mr:timberlake. 



Faculty of Urban & Regional Planning, Cairo University Journal of Urban Research, Vol. 35, Jan 2020  

 

117 

 

Smith, David (1996). Third World Cities in Global Perspective: the political economy of uneven 
urbanization, Boulder, CO, Westview Press. 
Smith, David and Michael , Timberlake (1995). World Cities in global matrices: toward mapping 
the world cities New York, Cambridge University Press. 
Treivish,A.; Zotova, M. ; Savchuk, I. (2013), “Types of Cities in Russia and Across the Globe, 
Regional Research of Russia, Vol. 4, No. 2, pp. 90–94. 
Un-Habitat,(2015),” NATIONAL URBAN POLICY Asia and Pacific Region”, UN-Habitat 2015 
Un-Habitat,(2018 a) South Africa: National Urban Policies and City Profiles for Johannesburg 
and Cape Town”, UN-Habitat 2016 
Un-Habitat,(2018 b),” GLOBAL STATE OFNATIONAL URBAN POLICY”, UN-Habitat/OECD 2018 
Vasanen, A, (2012), Functional polycentricism: Examining Metropolitan Spatial Structure 
Through the connectivity of urban Sub –Centres, Urban Studies 49, pp 3627-3644. 
Velapurkar,B,G. ; Rathod,H.; Kalgapure,S. (2009).” A STUDY OF FUNCTIONAL CLASSIFICATION 
OF URBAN SETTLEMENTS IN LATUR DISTRICT”, International Research Journal, Vol. II, Issue-5 
Warf, B, (1996) Telecommunication and the Changing geographies of Knowledge Transition in 
the late twenty Centuries, Urban Studies, 32 (2), pp.361-378. 
World Bank (2017), “RESHAPING URBANIZATION IN RWANDA Economic and Spatial Trends and 
Proposals”, Note 4: Profiling Secondary Dynamics and Opportunities, World Bank Group. 
Yuhong , C, and Lijing .C (2012). Deconstruction of urban competitiveness within city network, 
Prospective processdings of the 2012 international conference on public management (IPCM-
2012). 
Zhux, N. (2018),” Understanding China’s tiered city system”, Wine Australia, vol 2 
Zu, Z. &Zhu,N. (2014),” City Size Distribution in China; Are Large Cities Dominant?”, urban 
Studies, Vol 46, No 10, pp 2159-2182 

 مصادر البيانات 
 

 . مجلس الوزراء.2017(. تقرير وصف مصر بالمعلومات 2017. )مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

Information and Decision Support Center. (2017). Description of Egypt by Information Report. The 

Egyptian Cabinet. 

 .مصر: القاهرة .2017محافظات الجمهورية –(. تعداد السكان والمنشات 2017الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء. )

CAPMAS (2017). Population, Housing and Establishments Census for the year 2017 - Governorates 

of the Republic. Cairo, Egypt. 

 .مصر: القاهرة .2006محافظات الجمهورية –( . تعداد السكان والمنشات 2006لمركزي للتعبئة العامة واالحصاء. )الجهاز ا

CAPMAS (2006). Population, Housing and Establishments Census for the year 2006 - Governorates 

of the Republic. Cairo, Egypt. 

 .مصر: القاهرة .1996محافظات الجمهورية –(. تعداد السكان والمنشات 1996واالحصاء. ) للتعبئة العامة جهاز المركزىال

CAPMAS (1996). Population, Housing and Establishments Census for the year 1996 - Governorates 

of the Republic. Cairo, Egypt. 

 

 .مصر: القاهرة .2013محافظات الجمهورية –تعداد االقتصادى (. ال2013صاء. )العامة واالحالجهاز المركزى للتعبئة 

CAPMAS (2013). Population, Housing and Establishments Census for the year 2013 - Governorates 

of the Republic. Cairo, Egypt. 

فى ضوء    -ات المصرية: المنهجية والتطبيققليمية للمحافظالحسابات اال  (.2013ة التخطيط والمتابعة واالصالح االدارى. )وزار

 . مصر: القاهرة. 2012/2013نتائج التعداد االقتصادى لمصر 



City Development Potential and Capabilities Approach.. Walid Bayoumi, P.91-120  

 

118 

 

Ministry of Planning, Monitoring and Administrative Reform (2013). The Regional Accounts of the 

Egyptian Governorates: Methodology and Application - In Light of the Results of the Economic 

Census of Egypt 2012/2013. Cairo, Egypt. 

 
 دية تصنيف المدن المصرية إلى مجموعات المدن طبقا لقدراتها التنموية الكامنة العمرانية واالقتصا معايير ومتغيراتوصف  ( 1) لحق م

األبعاد  
Pillar 

ومات  مصدر المعل  س معادلة القيا المؤشر  المتغير 
 المعادالت  فيالمستخدمة 

معايير  
ومتغيرات  

قياس  
القدرات  
  الكامنة

العمرانية  
 وظيفية  وال 

  السكاني اإلقليميالثقل 
 السكاني( الحجم)

عدد سكان المدينة  
المجمع   أو

عام   الحضري
2017 

طبقا – 2017مجموع سكان المدينة عام 
  2017لبيانات تعداد 

بقا  توزيع السكان ط إجمالي
  سن والنوع لكافةلفئات ال

المكونة   واألقسامالشياخات 
 2016تعداد  فيللمدينة 

والقدرة  نى سكاالجذب ال
الجذب السكانى   على

)المساهمة فى  
امتصاص الزيادة  

-2006السكانية 
2017 ) 

حجم الزيادة  
السكانية فى حجم  

فى  سكان المدينة 
-2006الفترة 
2017 
2006-2017 

Population 
Attraction 

عدد  – 2017ان المدينة عام = )عدد سك
 (2017سكان المدينة 

عدد سكان المدينة فى  
 2017و  2006 تعدادي

دة والتطور  الريا
العمراني )تنافسية  
خدمات األعمال  

 المتقدمة(
Centrality 

العمالة   إجمالي
الرباعية   األنشطة

 ة  والخماسي

الرباعية  األنشطة مجموع العاملين فى = 
 ةاإلقامخدمات   أو )السياحة  2006بتعداد 

الفنون   – الترفيه -والفنادق والمطاعم
ورصة  ة والبنكية البالي الخدمات الم -والتسلية

  والهيئاتالمنظمات الدولية -والعقارات
 باألنشطةمجموع العمالة  + الدبلوماسية(  

  أنشطة  فيمالة )الع 2006الخماسية بتعداد 
  واألنشطة والجامعات  العلميالبحث 

كنولوجيا  لة االتصاالت وت+ عماكاديمية األ
 المعلومات+ ....( 

عمالة المنشآت  توزيع 
بواب  ى أ االقتصادية عل

قتصادي عام  النشاط اال 
2017 

اإلقليمي/ الثقل  الدور 
 الوظيفى  

Regional role 

فهرس    أودليل 
 مركزية الخدمات  

 توماس ديفيد 

فهرس مركزية الخدمات الطبية   أودليل 
الموقع × عدد = معامل   ميةاإلقليالصحية 

 تؤدى الخدمة بالمدينة   التي مؤسسات ال
 

العامة مثال ات المستشفي إجمالي÷  100= )
حضر الجمهورية( × عدد   جماليبإ

 المستشفيات العامة بالمدينة 
 

  الثقافيةحالة مركزية الخدمات   في أخرمثال 
 مكتبات العامة  مقاس بال

÷ عدد المكتبات العامة بحضر 100)= 
امة بالمدينة  عد المكتبات العلجمهورية( × ا

 محل الدراسة 
 الكبرى فقط   اإلقليميةالخدمات  

لدرجة لمركزية ا أويع الرصيد تجميتم -
قائمة ومتوطنة   إقليميةالخدمات لكل خدمة  

 اإلجماليبالمدينة والحصول على الرصيد 
 ت  لمركزية الخدما

 

المدن الرئيسية المرصودة  
 2017 المنشآت  تعداد في
ان وصف  مصدر البي –

ت بالمعلومات  المحافظا
 2011 إصدار أخر

القرى المتحولة من قرى  
در  مص –مدن  إلى

خريطة  المعلومة ال
المعلوماتية وزارة التنمية  

 2014المحلية 
  اإلقليميةرصد الخدمات -

  األوضاعطبقا لتقارير 
مدينة تم   121الراهنة لعدد 

الخبراء بهم من   إمداد
ة  جانب الهيئة العام

   عمرانيالللتخطيط  
ر منشور وزارة  بيان غي

التخطيط والتنمية  
  واإلصالحاالقتصادية 

واقع الخدمات  م – اإلداري
لعامة بالمدن المصرية  ا

تصلح كمقار انتخابية   التي
 2014عام 

والقدرة  االتصالية  
 المنفذية  

Connectivity 

فهرس    وأدليل 
 المركزية المكانية  

 

لمكانية يعتمد هرس المركزية اف و أدليل  
تحصل علية   التي المكاني على درجة الثقل 

الدولية  المدينة نتيجة االتصالية بالمطارات 

  القوميمخطط النقل 
 2012الجايكا عام 
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األبعاد  
Pillar 

ومات  مصدر المعل  س معادلة القيا المؤشر  المتغير 
 المعادالت  فيالمستخدمة 

من حيث االرتباط  
فذ الدولية  بالمنا

ئ  لمطارات/ الموانا
البحرية/ الموانئ  

الجافة/ المنافذ  
 الدولية الحدودية 

وجود   أوالمنافذ الدولية  أو المؤانى  أو
وجود موقف   أومحطة قطار سكك حديد 

  اإلقليمي  الجماعيلنقل لسيارات ا قليميإ
نة  مديعلى سبيل المثال المركزية المكانية لل

   رئيسي  بحريال بميناء نتيجة االتص
÷ عدد الموانى البحرية الرئيسية   100= )

 البحرية بالمدينة   الموانئعدد   × بالدولة(  
مركزية  أو تكرار حساب قيم معامل  يتم

بالمدينة   صر االتصالية الخدمات لكافة عنا
والمنافذ و   والموانئالمطارات  وتشمل

ت السكك حطا الرئيسية وم اإلقليميةالمواقف 
  اإلقليميةية واالرتباط بالطرق  الحديد 

 والقومية الرئيسية  

معايير  
ومتغيرات  

س  قيا
القدرات  

االقتصادية  
واالستثمارية  
 والتنافسية  

/   االقتصادي جم الح 
 المقيمة حجم العمالة  

Economic size 
labor force 

العمالة   إجمالي
ينة عام  لمدالمقيمة با 

2006 

 2006العمالة المقيمة بالمدينة عام  جماليإ
النشاط   أبوابالعمالة بكل  إجماليمن خالل 
 2006عام  االقتصادي

  بأبوابالعمالة  يإجمال
عام   االقتصاديالنشاط 
2006 

تل والثقل  التك
/ حجم   قتصادي اال

 لمنشات ا
Economic 

firms size 

  المنشآت إجمالي
االقتصادية  

المدينة  نة المتوط 
 2016عام 

االقتصادية المتوطنة    المنشآت إجمالي
 2016بالمدينة عام 

 2016تعداد المنشات عام 

 القدرة التوظيفية 
2017  

Employment   

  المنشآتعمالة 
االقتصادية عام  

2016 

تعداد  االقتصادية نشآتالمعمالة   ليإجما
الغير مقيمة  أوسواء العمالة المقيمة   2016

دينة على خلق  يعكس قدرة الم بما  –بالمدينة 
 فرص العمل والتوظيف 

 2016عام  المنشآتتعداد 

   االقتصاديالتنوع 
Economic 
Diversity 

ف  عدد الوظائ
االقتصادية  

المتوطنة بالمدينة  
 2006عام 

امل التوطن على يق معادلة معنتيجة تطب
االقتصادية المختلفة عام   األنشطةعمالة 
  نشطةاأل رصد عدد  بالتالي 2006

تجاوز معامل توطن العمالة  التية االقتصادي 
 بها عن الواحد الصحيح  

 )يعنىاالقتصادية   األنشطةالمدينة رباعية  
أنشطة   بها أربعةيتوطن  المدينة أن

مثال وظيفة ولتكن على سبيل ال اقتصادية
 والنقل(. والصناعة  لتجارة والسياحةا

 
 LQ (Locationمعادلة معامل التوطن 

Quotation) 
لين بقطاع التجارة بالمدينة ÷ )عدد العام =

االقتصادية   األنشطةالعاملين بكل   إجمالي
ارة  عدد العاملين بقطاع التجبالمدينة( ÷ )

بحضر الجمهورية ÷ عدد العاملين بكل 
 الجمهورية( قتصادية بحضراال األنشطة

ن هناك توطن وتصبح وظيفة التجارة يكو
عدتها  قا بالمدينة وتكون أساسيةوظيفة 

 Basic Economicية االقتصاد
sector  لما تكون قيمة معامل التوطن اكبر

 من الواحد الصحيح

  أبوابتوزيع العمالة على  
عام   االقتصادي النشاط
2006 

درجة تور القاعدة  
والريادة    االقتصادية

 قتصادية  اال
 

ة التنمية  مرحل
 االقتصادية  

Economic 
Development 

Stage 

تعداد  في  دياقتصانشاط   21 ال يتم تجميع  
النشاط    أبوابالسكان )توزيع العمالة على 

خمسة  إلىتصنيفهم ومن ثم  االقتصادي(
قا لنظرية مراحل قطاعات طب أومراحل 

حلة  تضم المر والتي التنمية االقتصادية 
  األولية نشطةاأل) األوليةية االقتصاد

ت  آوالمنش  تعداد السكان
2016 
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األبعاد  
Pillar 

ومات  مصدر المعل  س معادلة القيا المؤشر  المتغير 
 المعادالت  فيالمستخدمة 

  األنشطةالزراعية والتعدينية والرعوية( ثم  
حويلية( ثم الثالثية ثم  )الصناعات الت ئيةالثنا 

 الرباعية ثم الخماسية 
 

المكونة  باألنشطة يتم حساب عدد العمالة  
االقتصادية  تنمية لكل مرحلة من مراحل ال 

نة وقيم العمالة بالمدي إجماليمن   ونسبتهم
 حلة  ل التوطن لكل مرمعام
مرحلة   إلىقيمة لمعامل التوطن يشير  أكبر

 المدينة  تقع بها  التي  دية التنمية االقتصا
المدينة قد دخلت مرحلة   أن مثال تعنى 4

 التنمية االقتصادية الرباعية  
ة التنمية  مرحل التي دخلتمالحظة المدينة  

قد   أنهااالقتصادية الرباعية يعنى ضمنا 
تصادية  حل التنمية االق مرا فيجاوزت ت

مراحل تاريخية   في  األولية  األنشطةمرحلة 
  إلىحتى وصلت ة ثم الثالثية ائيسابقة ثم الثن

المرحلة الرباعية بما يعكس مدى التطور 
 والريادة االقتصادية بها 

لمستجدة  معظم المدن الجديدة والسياحية ا
مراحل تنمية اقتصادية   إلىقفزت مباشرة  

 أوثنائية  رحلة التصنيع ال من م بدءامة متقد
ربما الرباعية   أوالثالثية التجارة والخدمات 

الفنون   والترفيهة لراقية والسياح ت االخدما
 دون المرور بالمراحل التقليدية 

المساهمة فى الناتج  
حجم  القومي )المحلى 

  الناتج المحلى
   بالمدينة(

GDP Size 

ى  الناتج المحلحجم 
ام  مليون دوالر ع

2013 

تم   (Proxy Indicatorبديل )مؤشر 
ناتج وقياسات حجم الات االعتماد على بيان 

 2013المحلى للمحافظات المصرية عام 
تم تقدير حجم الناتج المحلى لكل مدينة من 

قتصادية بالمدينة  خالل قياس نسبة العمالة اال
لعمالة ا إجماليبقطاع ما وليكن الزراعة من 

من ثم تقدير حجم عية بالمحافظة والزرا
 ثم تكراربالمدينة،  الزراعيالناتج المحلى  

دير حجم الناتج المحلى س الحسابات لتقنف
الصناعية والتجارية  األخرىبالقطاعات 

 والخدمية بالمدينة 
  القطاعيبتم تجميع حجم الناتج المحلى 

 اإلجماليللمدينة لحساب حجم الناتج المحلى 
 دينة  للم

الناتج المحلى   حسابات 
للمحافظات المصرية عام  

2013 
  أبوابتوزيع العمالة على  

 القتصادي. اط النشا 

قدرات التنافسية  ال
المدن   )إنتاجية

 (المصرية
Productivity   

فهرس    أودليل 
المدن   إنتاجية

 المصرية  

فهرس مركب مكون من  وأدليل   أومؤشر 
على  فرعية معتمدة أدله أوسبعة مؤشرات 

صيلية وتشمل  التف 2006تعداد بيانات 
 ادله  أومؤشرات 

   االقتصاديمؤشرات النمو  -
   ياالقتصادلتكتل ت امؤشرا -
   االقتصاديمؤشرات التنوع   -
   االقتصاديمؤشرات الحجم  -
 مؤشرات الكثافة االقتصادية   -
 العمالة والتوظيف مؤشرات  -
مقاس   الحضريمؤشرات الفقر  -

   بنصيب الفرد من الناتج المحلى 

   للسكان 2017تعداد 
  ت االقتصاديةآ والمنش

وعمالة المنشآت  
 االقتصادية و 

لمحلى  ج ا بيانات النات
ت المصرية عام  للمحافظا
2013 
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City Development Potential and Capabilities Approach as a basis for Selecting for classifying 
the Egyptian Urban System to Systems/Groups of Citie 

Walid Bayoumi 
Department of Regional Development, Faculty of Urban and Regional Planning, Cairo University 

Abstract: 

Several structural changes have been occurred in the planning of the national urban system in both 
developed and developing countries due to the implications of globalization and the emerging of 
international labor division process; global job specialization and spatial convergence resulting from 
the development in the means of transportation, telecommunications and information networks, ICT 
and the digital economy. This in turn has developed the cities’ networks locally and globally and the 
uprising trend towards an open and globally integrated urban system, in such a way that exceeds the 
ability of any country to keep its closed hierarchical local urban system as a closed local system of 
cities at the national level and never integrating with global cities networks. Therefore, the city 
Networks approach (open national urban system) is an alternative to the old Hierarchical closed 
national urban system. These new driving forces have fostered and exacerbated the already fueled 
urban primacy and polarization processes in developing countries, which in turn affirmed the dual 
urban system (duality) comprising the few booming dominant global megacities (mainly its national 
capitals metropolises versus the vast majority of decayed small sizes and low competence cities). 
Thus, given these structural changes, has raised many questions concerning the identification of the 
appropriate criteria for classifying the system of cities, particularly identifying on what bases and 
criteria the cities can be classified into a group of cities. 
The research affirms the existence of the urban duality in the Egyptian Urban system, whereas 75% 
of the existing Egyptian cities are decaying physically and economically, compared to 25% of cities 
with medium and large development capabilities, which necessitates employing standardized multi- 
dimensions/variables classification approach when categorizing groups of Egyptian cities. The 
research confirms the effectiveness of a Node (city) potential index model. This model compiles the 
traditional system of cities classification criteria reflecting the traditional hierarchical system concept 
with a modern set of classification criteria capable of measuring the potential capabilities of all 
Egyptian cities’ classes, particularly those are able to engage in the global economy, based on their 
productive, economic, functional or competitive potential. The research identifies and classifies the 
Egyptian cities into six groups of cities according to their inherent development capabilities and 
emphasized the effectiveness of the twelve variables used in the classification that are able to 
explain more than 85% of the differences in the development capabilities of Egyptian cities. 
Moreover, the research determines two main factors which are able together to explain 86% of the 
variance and differences in the inherent development capabilities of Egyptian cities. However, the 
results affirm that the Egyptian urban system is still at 2017, to extent very local and hierarchical 
closed one at the national level with few global and semi-global megacities and gateway cities. This 
is due to the fact that the classification variables belonging to the traditional vertical closed and 
hierarchical urban system can explain 61% of the variance in the development capabilities of 
Egyptian cities which are exceeding the explanation abilities of the classification variables belonging 
to the new globally open networking urban system, which can explain 31% only of the variance. 
Finally, the paper emphasizes the importance of the economic capabilities of the Egyptian cities 
comprising their productivity, function, agglomeration, economic specialization, FDI attraction which 
are able to explain 58% of the variance among the Egyptian cities capability potentials. On 
Contrarily, the urban and city size potentials are able to explain 42% of the variance in the Egyptian 
cities’ capability potentials, which in turn accentuates the sensitivity of the Egyptian cities to the 
economic and production factors either being domestic or FDI investments more than their urban 
size, rank, functional or locations. 
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