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لتقليل الفجوة بين الواقع  التحليل الهرمي  إستخدام -  بمصر المدن الجديدة

 والمأمول 
 ( 1)  هيثم السيد أحمد الشرنوبي /.د

 مدرس الهندسة المعمارية بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة  1

 الملخص

تعاني المدن الجديدة في مصرر م  دد  تحيي  التعداد السركاني المسرتهدم بما يتم  مل الم ال المو رو   

حسر  الرروم فنن للمدينة، مما يسرتتبع  تراجل للعوادد اقتتصرادية التي تسرتهدفها الدولة م  تلل المدن، أو في أ

التي تتكبدها  العوادد اقتتصرادية التي تتحي  م  تلل المدن تتكل  جرا  ارتما  النميا  المبارررة والرير مبارررة  

دمرارهرا وهرما مرا يمك  أن نال  دلير   الردولرة وسرررركران تلرل المردن والعراملي  بهرا لتحيي  الحرد ا دن  المالو  ق

حاولة لتحديد دناصرر التنمية التي تتالبها المدن الجديدة وترتي  أولية  الهدر اقتتصراد.. وتتتي هم  الدراسرة لم

تحيييها م  تِب  الدولة حت  تصر  تلل المدن للمسرتهدم منها في أت  وتم ممك . وتتل ا الدراسرة في در  

م  المدن الجديدة بمصرر م  حي  الهدم م  ننشرادها ومحاور التنمية التي تتالبها تلل المدن واصرادصرها وم   

تحديد أسربا  الهدر اقتتصراد. الم. تسرتنمف  تلل المدن.  م ينتي  البح  نل  تحديد محاور تنمية المدن الجديدة  

م  وسراد  مواصر   ودورها في ددم اقسرتثمارا  في المدن الجديدة وتت يرها دل  مسرتوي معيشرة السركان  

ة مل تصرررنين دناصرررر التنمية الميترنة بك  ، وتت ير تلل المحاور دل  ميدار الهدر اقتتصررراد. للمدينوجمبهم 

محور م  محاور التنمية. م  هنا يتتي درو التحلي  الهرمي في تحديد ا وزان النسربية لميدار تت ير ل  دنصرر  

م  دناصرر التنمية دل  تيلي  الهدر اقتتصراد. للمدينة الجديدة وم  ا ل  تم تحديد ا ولوية التي تددم صرنادة  

لل العناصرررر م  أج  الوصررروف للهدم م  البح . وفي نهاية البح  نعر  مجمودة النتاد   اليرار لتحيي  ت

 التي توص  نليها البح  والتوصيا  المالو  مراداتها دند ننشا  أو ندارة المدن الجديدة في مصر.

 الكلمات الدالة

 محاور التنمية العمرانيةالمدن الجديدة، المجتمعا  العمرانية الجديدة، التحلي  الهرمي، صنادة اليرار،  

Abstract 

The new cities in Egypt suffer from the failure to achieve the targeted population census 

in accordance with the prepared plan for the city, which entails a decline in the economic 

returns targeted by the state from these cities, or in the best circumstances, the economic 

returns that are achieved from these cities are eroded due to the high direct and indirect 

expenditures that It is incurred by the state and the residents of those cities and their workers 

to achieve the minimum required for their accommodation, and this is what we can call 

economic waste. This study comes as an attempt to identify the elements of development 

required to the new cities and to arrange the priority of achieving them by the state so that 

these cities reach their target in the least possible time. The study is summarized in presenting 

the new cities in Egypt in terms of the purpose of their establishment, the development axes 

that these cities require and their characteristics, and then identifying the causes of economic 

waste that these cities consume. Then the research moves to identify the axes of the 

development of new cities in terms of transportation and their role in supporting investments 

in new cities and their impact to the standard of living of the population and their attraction, 

and the impact of these axes to the amount of economic wastage of the city with a 

classification of the development elements associated with each of the development axes. 

Analytic hierarchy Process plays a key role in determining the relative weights of the impact 

of each development element to reduce the economic waste of the new city, and through it 

the priority that supports decision-making to achieve these elements has been determined in 

order to reach the goal of the research. At the end of the research, we present a set of findings 

of the research and the recommendations to be taken into account when establishing or 

managing new cities in Egypt. 
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 المقدمة .1

تيلي  الكثافا  د  و  العشرروادي  تشررارا للحد م  الفحن العمرانيتعتبر المدن الجديدة احدي الارق االلثر ان

المدن المفدحمة. الكثير م  الحاال  الدراسررية نجحم في انشررا  مدن جديدة و سررح  الكثافا  اليها م  ا ف  

اص او االسرتثمارا  االجنبية لعم  مشررودا  توفر فرص دم  و للمسرتثمري  م  الياا  ال   المرصرةاداا  

هدر   نليها، مما ترت  دلي في جم  السركان    م تجربة المدن الجديدة فشرل  مصرر  فيبالتالي تجم  السركان اليها.  

رهِدر  اتتصرررراد.     دا  والمشررررر بها  بنيم  التيالتكلمة    نت  د  دد  تحيي  التعداد المسررررتهدم للمدن الجديدة فت

 .مل تعاي  العوادد اقتتصادية واقجتمادية  واصبحم دبئا دل  الدولة لتشريلها

 المشكلة البحثية ( أ

مسررتيلة بماتها.    مدنا  لمدن تابعة أو توأمية وليس بوصررمها  بمصرررأغل  المجتمعا  العمرانية الجديدة    أتيمم

  لملرل   .ل  المردينرة الرديسرررريرة اليريبرة للعمر نم  و  الجرديدة ما زالوا يتنيلون يومير ا  بالمردن  العراملي  لثير م  لما فنن

د   المواصر   واالزدحا  اليوم ، وما زالم نسربة الكثافة السركانية بها في  دنهافنن الياهرة نمسرها لم ي ن  

 م  %.  50لم تت ل حت  حد الر    المدنأغلبية تلل   وم  ناحية أاري نجد أن  (.2015)الجهاز المرلف.،   ارتما 

هدر  في  % ف  أفضررلها مما تسررب   27% ف  أسرروأ ا حواف نل   3، حي  يتراوح بي   ددد السرركان المسررتهدم

 (. ومما سب  نجد أن المشكلة تتل ا في:1رك  )  دبئا دليها لتشريلها تشك المواف الدول  دند انشا ها لما 

وبيا  السرركان المسررتهدفي  بمدنهم اليديمة مما أبي     دد  تحيي  التعداد السرركاني المسررتهدم بالمدن الجديد •

 ضرل دل  الشبكا  بالمدن اليادمةالكثافا  المرورية ودل  ال

الهدر اقتتصاد. النات  م  دد  اقستمادة م  المدن الجديدة بعد ان تكلن ننشادها ونمدادها بالمراف  الكثير   •

   موارد الدولة لتنميمها بمعدال  أسر  م  معدال  اقستياان.م

 
 [1] : نسبة اشغال المدن الجديدة بالنسبة للمخطط له1شكل  •

 الهدف من البحث (ب

نل  تحديد أوليا  دناصرر التنمية العمرانية التي تث ر في تعجي  تحيي  أهدام المدن الجديدة،  يهدم البح   

 ، لتيلي  الهدر اقتتصاد. بها.لجديدة احت  تكون م  معايا  صنادة اليرار في ننشا  أو ندارة المدن  

 منهجية البحث ( ج

التي تواجهها المشررررال  و لعر  ما يتعل  بالمدن الجديدة في مصررررر النرر.  يتبل البح  المنه   

ينتي  نل  المنه  التحليلي لتحلي  م رجا      م   ،ة لها و اتتراح الحلوفيومحاول  تحديد االسربا  الرديسر

ا ولويا     لتحديد  Analytic Hierarchy Process (AHP) التحلي  الهرميباسرت دا   اقطار النرر.  

 .لمشكلة اليادمةح  االبداد  المثل  لو
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 المدن الجديدة .2

بهدم ت ميض الضررررل د  م  اليرن الما ررري  ظهر  نررية المدن الجديدة ف  فرنسرررا ف  ال مسرررينا   

الضرررل   مما نت  دن   ،م  الضرررل السرركان  دليها  مفيدالمرافيها ال تتحم     أصرربحمالعاصررمة باريس بعد أن  

  ة م  آ ار سررررلبية دل  البيئة العمراني  مما ترت  دلي   ،زيادة لثافة المرور ف  الشرررروار دل  المراف  العامة و

تل  ناتيار ددد م  الموا  م  ا ل   تم   وتد و ررعم الحكومة آن كام م ال نتليميوالثيافية والسررياحية للمدينة.  

وبي  باريس مل وجود    بي  تلل المواتلف  االدتبار توفر وسراد  الني  السرريل    ة مدن جديدة آام  الصرالحة قنشرا 

وتعتمد دملية اقسرتياان في المدن  . [2]  للمدن الجديدة   نواة بمثابة    تعدالموتل   تلل تجمعا  دمرانية صرريرة ف 

لمدن في ظ  نرتباط السركان  لتلل ا  يوجد  مة دوام  محمفة للنفوح حي  ال  السروق العيار.  حاليا  آليا الجديدة  

 .[3]بتمال  نتامتهم اليديمة لتناس  الييم اقيجارية للمسال  مل الدا  ولملل تكلمة اقنتياف م  ونل  العم  

 المدن الجديدة في مصر ( أ

المناط  الحضررية التيليدية في مصرر نلي ديد السرتينا  وكلل دندما ترجل فكرة ننشرا  المدن الجديدة اار   

ننشررررا  أربل مردن جرديردة حوف اليراهرة. وترد  ١٩٦٦اتترح جهراز ت ايل اليراهرة الكبري ااتر  اقتليميرة سررررنرة  

 تضم  اتتراح الجهاز توزيل تلل المدن دلي بعض الارق الرديسية ال ارجة م  الياهرة وهي:

 اقسكندرية، م  جهة الشماف.  مدينة في الاري  نلي •

 مدينة في الاري  نلي الميو ، م  جهة الجنو . •

 مدينة في الاري  نلي السويس، م  جهة الشرق. •

 مدينة في الاري  نلي تنا، م  جهة الجنو  الشرتي. •

 
: الموقع الجغرافي للمدن الجديدة بمصر  3شكل 

 مصنفة حسب الجيل 

: المدن الجديدة في مصر مقسمة حسب  1جدول 

 [ 2]تواريخ قرارات البدء فيها 
مدن  

الجي   

 ا وف 

مدن 

الجي   

 الثاني 

مدن 

الجي   

 الثال  

مدن تحم 

 التنميم 

 ( 5ددد ) ( 7ددد ) ( 9ددد ) ( 7ددد ) 

1977     

1986     

2000     

     حت  اآلن

 

المشكلة البحثية•

الهدف من البحث•

منهجية البحث•

المقدمة

الهدف من المدن الجديدة•

محاور التنمية•

خصائص المدن الجديدة•

أسباب الهدر االقتصادي•

المدن الجديدة بمصر
وسائل المواصالت•

نةاإلستثمار والتنمية بالمدي•

طبيعة المدينة والخدمات•

مستوى المعيشة•

محاور تنمية المدن 
الجديدة

بناء الهيكل الهرمي•

تحديد األولويات•

عقد المقارنات الزوجية•

ترتيب األولويات•

التحليل الهرمي 
لتحديد أولويات 

التنمية
النتائج•

التوصيات•

تالنتائج والتوصيا

مدن   7تم تخطيط   1977في 

جديدة تم إعتبارها الجيل  

 .المدن الجديدةاألول من 

مدن   9طرح  1986في 

جديدة مثلت الجيل الثاني  

 من المدن الجديدة 

مدن   7البدء في   2000في 

جديدة أعتبرت الجيل الثالث  

 .من المدن الجديدة

مدن تحت   5حالياً هناك 

التنفيذ من ضمنهم  

 .الجديدةالعاصمة اإلدارية  
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نلي ربل مليون نسرررمة، لك  هم    ١٩٩٠م ال لتلل المجتمعا  أن يصررر  ددد سررركانها بحلوف دا   ولان  

واد. والدلتا لح  مشرررال  الفي   الجديدة   الميترحا  لم تو رررل مو رررل التنميم،  م ظهر  دملية أنشرررا  المدن

التكردس السرررركراني. وامترد  ا جيراف قنشررررا  المردن والمجتمعرا  الجرديردة في مصررررر نلي    رة أجيراف تبردأ م  

 .(1جدوف  ا لمية )منتصن السبعينا  وحت  أواد   

 من انشاء المدن المصرية الجديدةالهدف   (ب

 .رية جديدة، وندادة توزيل السكان بعيد ا د  الشريل الضي  لوادي الني حضال  مرالف  •

 .نتامة مناط  جم  مستحد ة اار  نااق المدن واليري اليادمة •

 .ال  الصحرا  و المناط  النادية  مد محاور العمران •

 .العمراني دل  االرا ي الفرادية  الحد م  الفحن •

 .رسميةتوفير مأوى لمحدودي الدخل، كوسيلة لخلق بديل عن المناطق الال

 التنمية العمرانية للمدن الجديدةإستراتيجيات   ( ج

فتح محاور جديدة للتنمية في المناط  غير المتهولة بالسركان والتي تتمتل بميوما  طبيعية يمك  اسرتر لها   •

   واجتما  السكان نليها.لتعمير هم  المناط

تكون مرالف للتنمية ولكي لننشررا  سررلسررلة م  المدن واليري الجديدة حوف الدلتا والواد. في أجياف متتالية   •

تصرربح مرالف حضرررية جديدة تحي  االسررتيرار واالتفان االجتمادي والراا  االتتصرراد. لتسررادد دلي 

 [4]  ن اليادمة للمحافرة دلي ا را ي الفرادية.اجتما  السكان للت مين م  الكثافة السكانية في المد

 المدن الجديدة بمصر  سمات (د

ال صادا التي أد  بها نل  النتاد  الحالية م  الهدر ا تتصاد.،    المدن الجديدة بمصر بمجمودة م  تتمرد

 وتتل ا تلل ال صادا في:

 ية العمرانيةمبل  معدال  التن •

بل  معدال  النمو وتتار أهدام هم  المدن بالنسرربة لم اااتها المو ررودة في ل  م  تاادا  اقسرركان 

 .[5]    ناحية أاريم  ناحية، وحجم السكان المستوط  لهم  المدن م  وال دما 

 تبعثر التنمية العمرانية •

النمو ا فيي للعمران لم ينترم طبيا  للمراح  الفمنية الم ااة، حي  ننتشرررر  مشررررودا  اقسررركان العا   

وال راص في دردد م  المجراورا  السرررركنيرة دون أن تكتمر  في الررالبيرة منهم، بينمرا ننتشررررر  بعض منشررررك   

 .[5]  دما  بشك  دشوادي في البعض اآلار م  هم  المجاورا ال 

 دد  توازن التنمية العمرانية •

دد  التوازن بي  معدال  التنمية في الميوما  ا سراسرية للمدينة حي  يموق النمو في الياا  الصرنادي النمو 

فضر   د    نها م  العناصرر ا سراسرية الجاكبة للسركان.  اقسركان وال دما ، رغم لوثفي الياادا  ا اري م

 .[5]  عن معدال  اقنجاز في ال دما  العامة والمجتمعية

 أسباب الهدر اإلقتصادي بالمدن الجديدة بمصر (ه

وتتل ا تلل  لهدر اقتتصرراد. دل  النحو السررالن كلر ،  اهنام مجمودة م  المشررك   التي تسررببم في 

 المشك   فيما يلي:

 الموتل الجررافي للمدينة الجديدة  •

لبنا  ليانا  صرنادية واالسرتمادة م  المواد والمراف  الموجودة في المدن  الجديدة  الترليف دل  انشرا  المدن  

.  التوبر 6  الرديسررريةم مما ادي ال  االزدحا  نررا لتشرررابل الع تا  بي  اليادمي  بها والنازحي  اليها مث  مدينة

بعد التجمل السكن  د  المدينة    بنا ا دل بها  تحديد حجم االنشرادا لفيج  في بداية المراح  الت اياية للمدينة  

 .[6]  اال  الي جان  دد  ت صيا ل  االرا ي لنودية معينة م  االست داما 

 المثدية للمدينة اال   المواص   العامةالبعد د  ربكا    •

ال اصررررة و معرمهم م  غير طبية محدود.    وسرررراد  اقنتيافال  جم  السرررركان المعتمدي  دل  كلل    ادي

 .الدا  م  الشبا  مما يتنافي م  الهدم االساسي النشا  تلل المدن

 توفير ال دما  االساسية  دد   •

الحتيراجا  سرررركران المردينرة ممرا يجعلهم  تمتيرد ال  المردارس والمسررررتشررررميرا  التي تكمي مايو  15مثر  مدينرة  

ال  توافر جميل مسررررتلفمرا   ، لرملرل تمتير بعض المردن  مرغمي  دل  النفوف ال  اليراهرة في حراال  المر 
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وتلري فكرة البعد أو العفلة التي تراود م  يمكر في السررررك  في هم  المدن   بهاالحياة التي تشررررجل دل  االتامة 

ومرالف بيل ومتنفها  واسررررتر ف طبيعة االمال  لهم      وسررررينما  .م  نوادومنهرا توفير ال دما  الترفيهية  

 [5]  المدن في انشا  امال  جاكبة للسك .

 في الياا  العيار.  الرلود •

ال  اصررابة االتتصرراد    جف  م  كلل الرلوديرجل  و  بالرلود   تاا  العيارا  بشررك  دا  في مصررريصررأر 

حدث اتباف لبير    حي   ،1997اليومي بعدد م  المشرال  باال رافة ال  مشرال  الياا  نمسر  التي بدأ  منم دا   

في أو مت صرررصرررة  رير داملة  الشررررلا   ال% مما ررررجل 60لثر م  الهامش الربح في    قرتما دل  الياا   

نتبراف المسررررتثمري  في هرما  زيرادة    . وترد أديمرتمعرة  المجراف للرداوف في اليارا  العيرار. طمعرا في تحيي  اربراح

دل    ادي ال  زيرادة فوادرد البنومفي هرما اليارا  ممرا  زيرادة اليرو  الموجهرة م  تبر  البنوم    نل   اليارا 

 الياا  العيار. في ونررا النفاندفل المسررتثمرون نل  المدن الجديدة.    ورفل تكلمة الوحدا  السرركنية.  اليرو 

نررا    ة الوحدا المتوسراة أو ان ما  تكلمالصرريرة و  المسراحا تمتل بابيعة ااصرة سروا  في ي المدن لانتلل  

الحكومة اال ان ل  هم  المميفا  تد ت ررررم بانتشرررار    هاالن ما  اسرررعار االرا ررري الصرررحراوية التي تيدم

راد د  امت م  الشررلا  التي تامم بتنميم وحدا  ال تناسر  الال  الموجود بالسروق مما ادي ال  دفوم االف

 [7]  % م  تكلمة الوحدة.150ان هنام دددا  م  الشرلا  ترغ  في تحيي  ارباح تص  ال     السيماالوحدا   

 دد  تواف  اسعار الشي  مل محدود. الدا  م  الشبا  •

تسررررتهدم   2    150-100هيئرة المجتمعرا  العمرانيرة الجديدة د  بيل آالم م  الوحدا  بمسرررراحا   أدلنرم  

تلل الوحدا   وأتسراط  أسرعار  ت حظ أن ا سرر متوسراة الدا ، م  ا ف مشررو  دار مصرر لنسركان المتوسرل.  

ف  الكثير م    مسراحا  الم صرصرة لنسركان االتتصرادي تيلفضر   د  أن ال  ،الشرريحة العليا م  الدا   تناسر 

مصرر  ، مما جع  م  نيا ألبر ف  ال دما تعان   بالتال   وا حيان دل  أطرام المجتمعا  العمرانية الجديدة  

ود. الدا  مل دمحل  الوحدا  السررركنية ال  دولة في مناية الشررررق االوسرررل و ررررماف افريييا في دد  تواف  

ن هما النمل نت  دن  أ  ، لما(4ررك  )  جفادر و تونسبعد ال  المسرتهدفي  بتلل الوحدا   مسرتوي معيشرة المواطني 

 .[8]  (5رك  )  تلة المعرو  م  وحدا  محدود. الدا  مياب  الال  دل  تلل الوحدا 

 
: عدد سنوات العمل التي تتطلبها قيمة 4شكل 

 الوحدة السكنية لمحدودي الدخل 

 
: الفرق بين المتاح والمطلوب من الوحدات  5شكل 

 السكنية لمحدودي الدخل 

 غيا  نرم التيييم والمتابعة •

انتهرم المراحر  ا ولي في أغلر  المردن    حير   لتيييم مراحر  تنميرم المردن الجرديردة،  معرايير تيراسدرد  وجود  

 في اتحيي  المسرررتهدم منها  الجديدة دون أ. محاولة لتييم هم  المرحلة والوتوم دلي أسررربا  النجاح والمشررر 

 [2]  وبالتالي تصحيح مسار السياسا  المتبعة.

 محاور تنمية المدن الجديدة .3

هم     تنميمالمدن الجديدة دون تحديد أو نتتراح  ولوية   نجاحيوما  م دل أتميم العديد م  الدراسرا  السرابية  

  جم  في حي  دجف  د  الدولة العديد م  ا مواف لعم  البنية ا سررراسرررية لتلل المدن  أنميم   حي   الميوما .  

أو رح  وتد   وم   م لم تيضري دل  السرب  الرديسري للهدر اقتتصراد..  ،المدنلمئا  المسرتهدفة للعيش في تلل  ا

لم تحي  المتموف م    ا، أن  بالرغم م  نتبا  الدولة لسرياسرا  ل مض تيمة اقسركان بتلل المدن نال أنه[9]يوسرن  
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م  ممهو  توفير اقسرركان    التحوفنل   رررورة    ،[11]  أنسو [10]نبراهيم    أررراروتد    ورا  تلل السررياسررا .

ن ددرادم االسررررتياران في المردن الجرديردة تيو  دل  مرادراة البعرد  ، وأالمن مض التكرالين نل  ممهو  االسررررتياران

لمرا نجحرم في نجحرم التجرار  الرربيرة في أوروبرا وأمريكرا   وتردالعمراني والبيئي.  اقجتمرادي واقتتصرررراد. و

البعد اقجتمادي لددم  د  طري  ربل البعد اقتتصررراد. بمصرررر في السررراب  م  ا ف الم ااي  الرربيي ،  

دل  البعدي  العمراني    المعاصررررة منم مدن الجي  ا وف  المصررررية  التجار رلف   ولك   ممهو  اقسرررتياان.

 .ال تحي  ما تهدم نلي  ا  مدن  فتفرز كلل  بعد اقجتماديوأهملم ال  واقتتصاد.

جديدة وتم ننشررررادها محيية لدبعاد ا ربعة، اقجتمادي ال  مثاف للمدنهيوبلس ل  ، نل [11]  أرررررار أنسوتد 

فبالرغم م  أن تلل المدينة أنشررررت  بحي  تسررررتهدم طبية ا غنيا  م     والبيئي.والعمراني  واالتتصرررراد.  

بادتبار أن   بالمدينة  اسرررتراتيجية توطي  محدود. الدا ددمم  آن كام  االوروبيي  واالجان ، نال أن الدولة  

تواجد هم  الشرريحة االجتمادية لشرريل رديسري في بنا  وتشرري  المدن الجديدة يتال  توفير وحدا  سركنية 

نرا  للني  الجمادي الكثين لالسكل الحديدية منم   ة أو بصيرة نيجارية تسهي   لننتياف السكني، بجان مددم

بد  ننشررادها يعد دنصرررا  رديسرريا  لضررمان نمو سرركاني متوازن بداوف طبية محدود. الدا  مما يسررر  م   

 أدام وتد    ااصرررة.مرلبا   م نل  المدينة بدون الحاجة المتم  واقنتياف  دملية بنا  المدينة وتشرررريلها و

وبملل فنن    أولوية لل دما  العامة والمواصررر   واقسررركان المناسررر  للمئا  المسرررتهدم توطينها.الدولة  

التوازن بي  لونهرا مردينرة درالميرة تسررررتهردم طبيرة ا غنيرا  م  االوروبيي  واالجرانر  وبي    حييرمهليوبليس  

، مما جعلها تحي  الهدم  جتمادية وم تلن ال لميا  الدينيةلونهرا مدينرة محليرة يسرررركنهرا م تلن الابيا  اق

 م  ننشادها.

تراتيجي لتنمية المدينة  حوف الم ال االسررر   KATOWICE وتد جا  تيرير مدينة لاتوفيتشررري البولندية  

باليارادا     ا بعرادمحوالر ا بعراد ا ربعرة التي تددم اقسررررتياران نل  محراور يمك  م  ا لهرا ربل تلرل  .  2030

. حي  أن البعد اقتتصررراد. دبر دن   باالسرررتثمار بالمدينة والتنمية  لسرررهولة المتابعة والتاوير  التنميمية للدولة

، أمرا البعرد العمراني فعبر دنر   بوسررررادر    دبر دنر   بمسررررتوي المعيشررررة  اقتتصرررراديرة  و البعرد اقجتمرادي

( رؤيرة مردينرة  6ررررركر   ويبي  )  ،  .المواصرررر     م دبر د  البعرد البيئي  بابيعرةا المردينرة وال ردمرا  بهرا 

لاتوفيتشررري في الدم  والتكام  بي  ا بعاد االربعة ل سرررتياان لي تعم  معا  لمحاور رديسرررية لح  مشررركلة 

أمكننرا كلرل م    Kurpe    [12]وم  ا ف محراور التنميرة التي أتترحهرا   .االسررررتياران وتيلير  الهردر اقتتصرررراد.

تيسررريم ل  محور م  محاور التنمية نل     ة دناصرررر تنمية تابلة للتنميم بمعرفة السرررلاة التنميمية. وتد تمثلم  

 :[12]  .دل  النحو التاليمحاور التنمية  

 
 الرئيسية لتطوير المجتمعات العمرانيةالمحاور : 6شكل 

 وسائل المواصالت ( أ

يعتمرد هرما المحور دل  وجود ررررربكرا  طرق متنودرة الناراترا  ومتردرجرة الميراييس، مل تنو  وسرررررادر  

الضررل دل  البنية االسراسرية للمدينة اال  و ال  نوا   المواصر  ، تحم نرررام مرور. صرار . مما ي من  

 .(7رك  )  جديدة للتنمية
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 لمحاور الرئيسية لتطوير المجتمعات العمرانيةالعناصر  : الهيكل التفصيلي7شكل 

 االستثمار بالمدينة و التنمية االقتصادية (ب

، وم   م فنن اقسرررثمار اأتيمم م  أجله  ا هدام التينن لم تك  المدن الجديدة جاكبة لنسرررتثمار فل  تحي   

. ويرتبل اقسرتثمار دادما  بجم  المثسرسرا  العامة وال اصرة  جديدة ال  للمدن  رديسري قنتياف السركاناليعد السرب   

  لمدينة ل  اقتتصرررادية  ييمةال مما يفيد م   وال  فرص دم  للشررربا  مل تشرررجيل الحرم والصرررنادا  المحلية

 .(7رك  )  بشك  دا    الجديدة 

 دمات بهاالخوطبيعة المدينة   ( ج

في نوديرة ا نشررررارة    - صررررنراديرة او سرررريراحيرة او معتمردة دل  حرفرة معينرة  -تتحكم طبيعرة المردينرة الجرديردة  

اقجتمادية التي تمارس بي  تاطنيها ال سررريما ا نشررراة التجارية والحرفية التي ترنت  في المدينة. ويعتبر وجود  

هي الدادم الرديسري    ب ار  المدينة الجديدة   لربل ا نشراة التجارية والحرفية للسركان  تسرويييةرربكا  وتنوا   

 (.7رك  ) بهاعيش  جمبهم لل  المستهدمالسكان    ر في تحميف نودية  ، لما ل  دريم ابهاللنمو اقتتصاد.  

 مستوى المعيشة (د

توفير مسرررال  مناسررربة  يج  الترليف دل  رفل مسرررتوي المعيشرررة للمسرررتوطني  بالمدن الجديدة د  طري 

م  ا ف توافر ال دما  العامة والتتليد دل  وجود بيئة طبيعية    توفير بيئة مجتمعية صرحيةمناسربة و  باسرعارو

 .(7رك  ) ل ل  فراغا  حضرية تددم اقتصاف اقجتماديمحلية  

 .لتحديد األولويات Analytic Hierarchy Process (AHP) التحليل الهرمي عملية .4

تتسرررم العديد م  مشرررك   نت اك اليرار بدرجة لبيرة م  التعييد نررا  لما تتضرررمن  م  معايير تيييم متعددة  

وليس ل    المعايير.  تللمت م اليرار المما ررررلة بي  بداد  نت اك اليرار في  ررررو  ومتعار ررررة. ويكون دل  

تسررررتايل تحوي   لملل ظهر  الحاجة نل  أسررررالي    ،  أو حت  متسرررراوية في أهميتها  معايير نت اك اليرار لمية

  المشررررك  .   تللطبيا   وزانها النسرررربية لي تت دم مل  با ولويا   مرتبة    المعايير الوصررررمية نل  معايير لمية

أحد أسرررالي  التحلي  الكمي الم. ييد     1980دا      سررراتي الم. تدم   AHP يعتبر أسرررلو  التحلي  الهرميو

  لننسررران  المنايي التمكير لاريية تري  ، حي  أن منهجا  لتمثي  دناصرررر المشرررك   المعيدة باريية بسرررياة

للوصروف نل   ( 8ررك  ) لما في  ي  دل  ددة مسرتويا  متدرجة في هرميلالتعام  معها بالتح، وأيضرا  يتم  [13]

 .مرت  لميا  حس  ا وليا  ميياس دا  

وصرررمية وليس لمية وفي نمس    كا  اصرررادا معاييرتعتمد دل    لما أن  أسرررلو  مناسررر  لليرارا  التي

و يتسررم أسررلو  التحلي  الهرمي   .[14]  تتضررم  تدرا  م  التيديرا  الشرر صررية للحكم دل  تلل المعايير الوتم  

  consistency  والتناسر   بتحوي  المعايير الوصرمية نل  معايير لمية، لما يعتمد دل  ما يعرم بمعام  اقدتداف
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وهو الم. يعم  دل  تحييد التيديرا  الشر صرية في المما رلة بي  معايير التيييم، مما يجع  نتادج  دل  درجة  

 .[16]الش صية  وجها  النرر  والتجرد م   دالية م  الدتة  

 
 [15] لعملية التحليل الهرمي: النموذج العام 8شكل 

وبسرب  الابيعة العملية  سرلو  التحلي  الهرمي وم دمت  لح  المشك   المعيدة، فيد أصبح يحر  باهتما   

بح   . ونررا  لتعدد المعايير والبداد  الماروحة بالفي العديد م  مجاال  نت اك اليرار  لتابيي م  الباحثي    لبير

 AHPم  ا ف    Cloud Computingللتحلي  الهرمي تعتمد دل  الحوسررربة السرررحابية    أداة   نسرررت دا  فيد تم  

Online Calculator  [17]  ، أساسية وهي:مراح  تسلسلية  حي  يعتمد تابي  هما االسلو  دل  اربعة 

 وبناء الهيكل الهرمي  التجزئة ( أ

تجفدة مشرال  اليرار المعيدة داا  هيك  هرمي يتكون م  ددة مسرتويا ، ويتكون ل  مسرتوي م  ددة    يتم 

وبتابي  بنا  الهيك    .Decompositionعرم بررررررر  ت  وهم  المرحلةدناصررر  م يتم تجفدة ل  دنصررر وهكما. 

الهرمي دل  مو رو  البح  فنن المسرتوي صرمر في تمة الهر  هو الهدم الرديسري م  البح  وهو تيلي  الهدر  

( ميرة )بالوتعتبر محاور التنمية الواردة   (.9رررررك   ( في )Level 0لمدن الجديدة وهو يمث  )اقتتصرررراد. با

وهي تمث   التي سرتسراهم بميدار أوزانها النسربية في تحديد أولويا  البداد  بالمسرتوي الم. يليها  بمثابة المعايير  

(Level 1( في )  م يتتي  9ررررك  .) للوصررروف    تنميمهاالبداد  المالو  تحديد أولويا     في المسرررتوي الم. يلي

 .(9رك  ( في )Level 2) وهي تمث  (  7رك  في )  المو حة  تتمث  في دناصر محاور التنمية وهيللهدم  

 
 [17] لتحديد أولوية عناصر محاور تنمية المدن الجديدة: التسلسل الهرمي 9شكل 

 تحديد األولويات (ب

تعتمد هم  المرحلة دل  ديد ميارنا   نادية بي  م تلن العناصرررر في ل  مسرررتوي م  مسرررتويا  الهيك  

حي  تم ديد الميارانا  الثنادية    الميارنة.سرربية التي نتجم د  تلل  الهرمي ومنها يتم ترتيبهم حسرر  االوزان الن

.  م تم ديد الميارنا  الثنادية  (10ررررك  ترتيبها لما في )  ا ربعة  م محاور التنمية  وهو  (Level 1للمسرررتوي )

ميارنة  نادية    ديد   حي    م ترتيبها.  والتي تمث  دناصررر محاور التنمية  (Level 2) المسررتوي ا ت عناصررر  ل

ارنة  نادية لعناصررر محور طبيعة  مي  ديد(، وتم  11رررك  )  الث  ة وترتيبها  لعناصررر محور مسررتوي المعيشررة

ميارنة  نادية لعناصرر محور اقسرتثمار والتنمية    ديد(،  لما تم  12ررك  )  وترتيبها  الث  ة المدينة وال دما  بها

  الث  ة   ميارنة  نادية لعناصرر محور وسراد  المواصر    ديد(، وأايرا  تم  13ررك  )  وترتيبها  الث  ةاقتتصرادية  

 .Prioritization [18] يعرم بالر  ما كلل  و،  (14رك  )  وترتيبها
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 [17] : المقارنة الزوجية لمحاور التنمية للمدن الجديدة10شكل 

 

 

 
: المقارنة الزوجية لعناصر محور  11شكل 

 [17] مستوى المعيشة

 

 
: المقارنة الزوجية لعناصر محور طبيعة  12شكل 

 [17]الخدمات بها و المدينة

 

 

 
: المقارنة الزوجية لعناصر محور  13شكل 

 [17] اإلستثمار والتنمية اإلقتصادية

 

 
وسائل  : المقارنة الزوجية لعناصر محور 14شكل 

 [17] المواصالت

 وترتيب األولويات:  التجميع ( ج

الوزن النسرررربي لعنصررررر    يتم ادتبار ،أولويا  العناصررررر في جميل مسررررتويا  الهيك  الهرمي  ترتي بعد  

ينت  الوزن النسبي  فالمستوي ا دل  هو معام   ر  في ا وزان النسبية لعناصر المستوي ا ت  المنبثية من  

لك  دنصررر م  العناصررر ا  ن  دشرررة لمحاور التنمية، مما يتيح ترتي  ا وزان النسرربية بالنسرربة لبعضررهم  

لرر  ا  ا دل   النسرررربي  الوزن  يكون  بحيرر   أوال  البعض  لتنميررم   الرردولررة  لتيليرر     ولويررة في ددم  مرردينررة  بكرر  



Haytham El Sayed Ahmed El Sharnoby /Engineering Research Journal 175 (september, 2022) AA40 – AA51 

 

 

 

AA49 

 

م رجا  ا داة التي تم نسررت دامها في التحلي  الهرمي  (16رررك   )و( 15رررك   ويبي  ) الهدراقتتصرراد. بها.

AHP    رهر تري  ل  دنصر م  دناصر محاور التنمية الوزن النسبي الم. أسمر دن  التحلي .يحي 

 
الهرمي لكل من عناصر  نتائج التحليل : 15شكل 

 [17] ومحاور تنمية المدن الجديدة

 
التمثيل البياني لألوزان النسبية لعناصر  : 16شكل 

 [17] محاور التنمية

حير  نجرد أن المردن الجرديدة تحترا  بشرررركر     AHPم  التحلير  الهرمي   ا ولويا  النراتجرة( 2جدوف  )  ويرت 

ملح نل  وجود ادما  دامة حي  أنها أدل  وزن نسرربي في ا ولويا  يليها في ا ولوية توفير نوديا  م تلمة  

العناصرر    تلل  تنميم ، يليها وجود نسركان مناسر . وهكما فعل  صرانل اليرار العم  دل  م  وسراد  المواصر 

لضررمان تيلي  الهدر اقتتصرراد. الم. تعاني من  المدن الجديدة    لك  مدينة سرروا  تادمة أو سررتيا   بشررك  متوالي

   تمد دل  المدينة ا  .وهو وجود مجتمعا  دمرانية مستيرة متكاملة مستيلة ال تع  ننشادها،للوصوف للمتموف م  
 أولويات صناعة القرار لتنفيذ عناصر محاور التنمية للمدن الجديدة : 2جدول 

 
 والتناسق  تحليل اإلعتدال (د

لم يرم  مثسرس دملية التحلي  الهرمي أن طريية ديد الميارنا  الفوجية تد يشروب  وجهة النرر الشر صرية  

يتم م  ا لر  تحرديرد مردي  لرملرل فيرد ترلر  دل  هرما ا مر بحسررررا  مرا يعرم بمعرامر  اقدترداف والتنراسرررر  وهو 

  ا ف ااتبار معام  اقدتداف  النتاد  وميدار حياديتها د  التيدير الشرر صرري وكلل م  وتناسرر   توازن وأدتداف

وهو يعبر د  ميدار ندتداف وحيادية ا ولويا  دندما ال يتعد. هما المعام   Consistency Ratioويعرم برررر  

رك  نل    10رك   ويرهر معام  اقدتداف والتناس  داا  اقطار ا حمر المفدو  في ا ركاف م   .  %10الررر  

لنتاد   (، مما يعني ندتداف وتناس  ا10رك  % في )7.2، حي  لم تتعد. ألبر تيمة في العمليا  ال مسة الرر  14

 ودد  ترتيبها بنا ا  دل  وجهة نرر ر صية.

 النتائج و التوصيات .5

 النتائج: ( أ

ما درفنا  بالهدر اقتتصراد. للمدن الجديدة بمصرر والم. نت  بشرك  رديسري م  دد  وصروف   تناوف البح 

نل  التعداد المسررتهدم فضرر   د  أن   –ا وف وصرروال  للوتم الحا ررر    م  الجي   بداية -المدن الجديدة بمصررر 

  المسرتهدم  و رحم أن  حت  النسر  المتوا رعة التي تحييم م  المسرتهدم العدد. لم تحيبعض الدراسرا  أ

 النودي للسكان في بعض تلل المدن. ودل  كلل فنن أهم ما أسمر  دن  الدراسة يتل ا فيما يلي:

Elements of Development Axesعناصر محاور التنميةاألولوية
الوزن 

النسبي
التمثيل البياني

Public Services25.2%خدمات عامة1

Different Types of Transportation21.3%نوعيات مختلفة من وسائل المواصالت2

Appropriate Housing15.9%إسكان مناسب3

Strict Traffic Control8.9%رقابة مرورية صارمة4

صناعات المحلية5 Innovation of Local crafts7.0%تشجيع الحرف وال

Diversity and scaling of networks and scales5.6%تنوع وتدرج نطاقات ومقاييس الشبكات6

Jobs for Youth4.4%خلق فرص عمل للشباب7

Local products' Marketing & Sales3.9%تسويق وبيع المنتجات المحلية8

خاصة9 Public & Private Investments2.8%إستثمارات المؤسسات العامة وال

بيئة المحلية10 Nature of Local Environment2.5%طبيعة ال

Link with surroundings2.0%ربط المدينة بالخارج11

Social Activities0.4%وجود أنشطة إجتماعية12
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أد  نل  دد  تحيييها لدهدام التي    السررلبية التي  أتسررمم المدن الجديدة في مصررر بمجمودة م  السررما  •

 اقتتصاد. أو العمراني.اقجتمادي أو أنشت  م  أجلها سوا  دل  المستوي  

أ ر بالسرل  دل    لبير    هدر أتتصراد.لدد  تحيي  المسرتهدم السركاني المسرتير في المدن الجديدة أد. ن •

 .دمرانيا  وأتتصاديا  و  نجتماديا  تنمية المجتمل  

لمدن  محاور تنمية المدن الجديدة ا ربعة أنبث  د  ل  منها    ة دناصرر رديسرية تعتبر أهم ددادم ننجاح ا •

 تنميمها حي  أن  يصع  نتتصاديا  تنميمها بشك  متواز..ل  أولويا  الجديدة نكا لان هنام

يعد تحديد أولوية تنميم دناصرررر محاور التنمية م  اليرارا  متعددة المعايير التي يصرررع  تحديدها بدون   •

نسرررت دا  أدوا  متاورة لددم صرررنادة ونت اك اليرار، وم  ألثر ا دوا  نسرررت داما  في هما المجاف هي 

 .Analytic Hierarchy Process (AHP)حلي  الهرمي التاسلو   

م  النتراد  الثرانوية لتابي  نموك  التحلير  الهرمي دل  دنراصررررر التنميرة، أن أولوية تحيي  محاور التنمية   •

%(،  35.9%( يليها وسراد  المواصر   بنسربة )43.6مسرتوي المعيشرة بوزن نسربي )  لانم م  نصري 

 %(.6.3%(، يليها توفير ال دما  حس  طبيعة المدينة بنسبة )14.2يليها جل  اقستثمارا  بنسبة )

أدام الدولة أولوية لل دما  العامة والمواصر   واقسركان   مدينة هليوبليس لمدينة جديدة وتم ننشرادها •

ناسرررر  للمئا  المسررررتهدم توطينها. وبملل فننها لمدينة جديدة آن كام حييم التوازن بي  لونها مدينة  الم

دالمية تسرتهدم طبية ا غنيا  م  االوروبيي  واالجان  وبي  لونها مدينة محلية يسركنها م تلن الابيا   

 اقجتمادية، مما جعلها تحي  الهدم م  ننشادها

 التوصيات (ب

م  تِبر   اليرادمي  دل  المردن الجرديردة سرررروا  في    تنميرمهراابيير  لتحرديرد ا ولويرا  التي يجر   النموك  الرم. تم ت

ننشرادها أو في ندارتها أو في تنميتها، يمك  ندتبار  نموك  نماي تاب  للتابي  دل  جميل دوادر صرنادة ونت اك  

 في حي  أن مامعايا  ل  مدينة.  أن  يمك  تريير أولويا  دناصررر التنمية بنات م   لمااليرار في هما الشررتن.  

بحي  يمك  ندتبار     في الوتم الراه   دل  المعايا  العامة للمدن الجديدة المصرريةهو تم تابيي  في الدراسرة  

 والتي أسمر  د  مايلي:  لي تحي  أهدافها  ميياس مرجعي لدولويا  المالو  تحيييها للمدن الجديدة 

أو أمنية أو   صررررحيةل دما  العامة للمدن الجديدة سرررروا  لانم يتعي  نداا  ا ولوية اليصرررروي لتوفير ا •

 .%(25.2نسبي ميدر بر )تصدر  تادمة ا وليا  المالوبة بوزن حكومية أو غير كلل. حي   

يجر  ندارا  أولويرة لتوفير وتنو  وسررررادر  المواصرررر   م  ونل  وداار  المردينرة الجرديردة حير  أن هرما  •

 %(21.3ا ولوية الثانية بوزن نسبي ميدر بر )العنصر م  دناصر التنمية جا  في 

ا هتما  بمسررتوي اقسرركان بحي  يكون متناسرر  مل المئا  المسررتهدفة، جا  في ا ولوية الثالثة المالو    •

 %(.15.9تحيييها بوزن نسبي ميدر بر )

نتاد  التحلي   %( في 62.4أولوية تيدر بررررررر )م      يمثلون لماالترليف دل  الث  ة دناصرررر ا ول     يتعي  •

الهرمي. دل  أن يولي صرررانل اليرار باتي العناصرررر أولوية تحيييها حسررر  المتبيي م  الموارد حي  ان 

%( موزدة بتوزان نسربية صرريرة ميارنة بالث  ة  37.6مجمو  أولويا  باتي العناصرر التسرعة ييدر بررررر )

 دناصر ا ول  في دناصر التنمية.
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