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امللخص:
 )Patrick Gaddes( ــس ــك جادي ــا باتري ــة الكــرى، ودع ــدن الصناعي ــي لحــل مشــاكل امل ــط اإلقليم ــر التخطي ظه

لألخــذ بــه وطالــب بــرورة تكامــل التخطيــط مــع عمليــات التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة، ثــم جــاء لويــس ممفــورد 

)Lewis Mumford( وســاهم بتأســيس رابطــة التخطيــط اإلقليمــي يف أمريــكا فظهــر لهــذا العلــم تعريفــات ونظريــات 

متعــددة نتيجــة لبحــث املخططــن وآرائهــم املختلفــة. 

يشــمل التخطيــط اإلقليمــي الشــامل نوعــن هــام: التخطيــط اإلقليمــي االقتصــادي والتخطيــط اإلقليمــي املــكاين، 

ولــكل نــوع منهــام نظريــات أساســية يعــود إليهــا املخططــون يف التجــارب الدولية الرائــدة يف مجــال التخطيــط اإلقليمي. 

وتــرح هــذه النظريــات النمــو والتنميــة اإلقليميــة باعتبارهــام هدفــاً ونتيجــة للتخطيــط اإلقليمــي. 

تعتــر دراســة نظريــات التخطيــط اإلقليمــي مــن أهــم املجــاالت العلميــة لطــاب التخطيــط العمــراين واإلقليمــي، 

وبصفــة خاصــة لطــاب املاجســتري والدكتــوراه، كــام أنهــا أحــد مجــاالت النقــاش الدائــم يف مجــال التخطيــط العمــراين 

واإلقليمــي ملــا متثلــه مــن التأثــري عــى خطــط التنميــة والتطويــر وأســاليبهام ونظمهــام عــى مســتوى الــدول. 

تغيــب هــذه النظريــات عــى الرغــم مــن أنهــا حجــر الزاويــة يف التخطيــط اإلقليمــي عــن طــاب الدراســات العليــا؛ 

فيعتمــد بعضهــم عــى نظريــة أو أكــر معروفــة يف عاملنــا العــريب، كــام توجــد نظريــات حديثــة يف التخطيــط اإلقليمــي 

ــة. مــن هــذه االشــكالية جــاء هــدف  ــدم وجودهــا يف املراجــع العربي ــب عــن بعــض الباحثــن يف هــذا املجــال لع تغي

البحــث يف دراســًة تحليليــًة لنظريــات التخطيــط اإلقليمــي ســواء التقليديــة أو الحديثــة وعوامــل النمــو التــي تركــز عليهــا 

وعنــر النقــاش األســايس فيهــا لتســاعد الباحثــن عــى اختيــار النظريــات املطابقــة ملوضوعــات أبحاثهــم. توصلنــا يف 

نهايــة البحــث إىل أن هنــاك نظريــات متنوعــة يف التخطيــط اإلقليمــي، ولــكل نظريــة منهــا موضــوع محــدد تــدور حولــه، 

ويحــدث النمــو والتنميــة اإلقليميــة وفقــاً لهــذه النظريــات بطــرق متعــددة وبآليــات مختلفــة. 

الكلامت املفتاحية: نظريات التخطيط اإلقليمي، النمو والتنمية اإلقليمية.
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2. املقدمة:
ظهـــرت الثـــورة الصناعيـــة يف نهايـــة القـــرن الثامـــن عـــر وبدايـــة القـــرن التاســـع عـــر، محدثـــة تغيـــريات متعـــددة 

ـــف إىل  ـــف والحـــر نتيجـــة الهجـــرة املســـتمرة مـــن الري ـــن الري ـــي ب ـــوازن الطبيع ـــال الت ـــة يف اخت ـــة متمثل ـــاراً جانبي وآث

ـــح مـــن الصعـــب حـــل  ـــار أخـــرى. أصب ـــة الســـيئة والســـكن غـــري الصحـــي، إضافـــة إىل آث ـــاة الصحي ـــة والحي ـــدن، والبطال امل

ـــط  ـــا يحي ـــة وم ـــمل املدين ـــال ليش ـــط فع ـــري إىل تخطي ـــه التفك ـــا، فاتج ـــة لوحده ـــط املدين ـــة بتخطي ـــدن الصناعي ـــاكل امل مش

ـــة.  ـــم املدين ـــة أخـــرى، تدعـــى هـــذه املســـاحة بإقلي ـــات عمراني ـــا مـــن قـــرى وتجمع به

ـــب  ـــه وطال ـــس إىل األخـــذ ب ـــك جادي ـــة الكـــرى، ودعـــا باتري ـــدن الصناعي ـــط اإلقليمـــي لحـــل مشـــاكل امل ـــر التخطي  فظه

ـــاهم  ـــورد وس ـــس ممف ـــده لوي ـــاء بع ـــم ج ـــة، ث ـــة واالجتامعي ـــة االقتصادي ـــات التنمي ـــع عملي ـــط م ـــل التخطي ـــرورة تكام ب

ـــث  ـــة لبح ـــددة نتيج ـــات متع ـــات ونظري ـــم تعريف ـــذا العل ـــر له ـــكا فظه ـــي يف أمري ـــط اإلقليم ـــة التخطي ـــيس رابط بتأس

املخططـــن وآرائهـــم املختلفـــة. ثـــم أتـــت العوملـــة والنظـــم االقتصاديـــة العامليـــة فثـــورة تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت 

ـــم.  ـــذا العل ـــدة له ـــات جدي ـــات وتعريف ـــم ونظري ـــت مفاهي فِصيغ

يشـــمل التخطيـــط اإلقليمـــي الشـــامل نوعـــن مـــن التخطيـــط هـــام: التخطيـــط اإلقليمـــي االقتصـــادي والتخطيـــط 

ـــدة يف  ـــة الرائ ـــارب الدولي ـــون يف التج ـــا املخطط ـــود إليه ـــية يع ـــات أساس ـــام نظري ـــوع منه ـــكل ن ـــكاين، ول ـــي امل اإلقليم

ـــط  ـــاً ونتيجـــة للتخطي ـــة باعتبارهـــام هدف ـــة اإلقليمي ـــات النمـــو والتنمي ـــط اإلقليمـــي. وتـــرح هـــذه النظري مجـــال التخطي

اإلقليمـــي. ســـيقدم البحـــث دراســـًة تحليليـــًة لنظريـــات التخطيـــط اإلقليمـــي ســـواء التقليديـــة أو الحديثـــة وعوامـــل 

ـــا.   ـــز عليه ـــي ترك ـــو الت النم

3. إشكالية البحث:
تتجـــى اشـــكالية البحـــث يف اعتـــامد أغلـــب الباحثـــن )طـــاب الدراســـات العليـــا( يف بادنـــا يف مجـــال التخطيـــط 

ـــم  ـــب عنه ـــط، وتغي ـــب فق ـــات الكت ـــن أمه ـــة م ـــريب واملرتجم ـــا الع ـــة يف عاملن ـــات املعروف ـــض النظري ـــى بع ـــي ع اإلقليم

ـــة  ـــر مبثاب ـــي تعت ـــي والت ـــط اإلقليم ـــال التخطي ـــة- يف مج ـــع األجنبي ـــات املراج ـــا أمه ـــوت عليه ـــددة- احت ـــات متع نظري

ـــي  ـــط اإلقليم ـــال التخطي ـــراً يف مج ـــرت مؤخ ـــة ظه ـــات حديث ـــاً لنظري ـــة، وأساس ـــة اإلقليمي ـــو والتنمي ـــة للنم ـــر الزاوي حج

ـــة.  ـــات البحثي ـــة يف املكتب ـــع العربي ـــا املراج ـــن ذكره ـــو م ـــن وتخل ـــاً للباحث ـــة أيض ـــري معروف غ

4. هدف البحث:
ـــو  ـــد للنم ـــكل القواع ـــي تش ـــي الت ـــط اإلقليم ـــات التخطي ـــات نظري ـــى أمه ـــرف ع ـــث يف التع ـــداف البح ـــى أه تتج

ـــة  ـــة آلي ـــم دراس ـــا، ث ـــه وتطبيقاته ـــز علي ـــذي ترك ـــد ال ـــة والبع ـــا الفكري ـــة اتجاهاته ـــا ملعرف ـــة وتحليله ـــة اإلقليمي والتنمي

ـــة  ـــات الحديث ـــف بالنظري ـــث إىل التعري ـــدف البح ـــام يه ـــات. ك ـــذه النظري ـــا ه ـــي ترحه ـــة الت ـــة اإلقليمي ـــو والتنمي النم

ـــي. ـــط اإلقليم ـــال التخطي يف مج

5. منهجية البحث: 
اتبـــع البحـــث املنهـــج التحليـــي والوصفـــي والتحليـــي واالســـتنباطي والتحليـــي املقـــارن؛ ملعرفـــة آليـــة النمـــو 

ـــا، كـــام اعتمـــد عـــى املنهـــج  ـــرة فيه ـــط اإلقليمـــي والعوامـــل املؤث ـــات التخطي ـــة مـــن نظري ـــكل نظري ـــة ل ـــة اإلقليمي والتنمي

ـــج.    ـــتقرايئ يف النتائ ـــتنتاجي االس االس
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6. نظريات التخطيط اإلقليمي:
هناك نظريات متنوعة يف مجال التخطيط اإلقليمي، بعض هذه النظريات تقليدي واآلخر حديث.

6-1. النظريات التقليدية يف التخطيط اإلقليمي:

6-1-1. نظرية القطاع واملراحل املرتبطة بها: 

 The -ـــا ـــة به ـــل املرتبط ـــة املراح ـــكارك )Clark,1940(، ونظري ـــاع - The Sector Theory- ل ـــة القط ـــز نظري ترك

ـــام  ـــي، فكاه ـــو اإلقليم ـــة والنم ـــة يف التنمي ـــل الداخلي ـــى العوام ـــر )Hoover,1948( ع Related Stage Theory- لهوف

ـــات  ـــن قطاع ـــاً م ـــم؛ انطاق ـــة لإلقلي ـــة االقتصادي ـــري للبني ـــدم املتغ ـــة التق ـــي نتيج ـــو اإلقليم ـــدث النم ـــه: »يح ـــد أن يؤك

ــاء  ــع والبنـ ــة - التصنيـ ــة صناعيـ ــات ثانويـ ــر قطاعـ ــن- وعـ ــات، التعديـ ــامك، الغابـ ــد األسـ ــة، صيـ ــة - الزراعـ أوليـ

ـــوم  ـــكل)1( مفه ـــن الش ـــل. ويب ـــات والنق ـــة- الخدم ـــة خدمي ـــات ثالث ـــى قطاع ـــة ع ـــة مؤسس ـــوالً إىل بيئ ـــييد- وص والتش

ـــات. ـــذه النظري ه

)Clark,1940)&)Hoover,1948( شكل)1(: مفهوم نظريات كالرك وهوفر )املصدر: الباحثني استناداً لـ 

عنــد دراســتهام للقطاعــات االقتصاديــة الرئيســية يف الصــن واليونــان واســرتاليا ونيوزلنــدا وجــدا أن تحــّول إنتــاج 

ــاج  ــه إىل إنت ــة األعــى مــن ســابقتها ومن ــة الثاني ــاج يف القطاعــات ذات املرتب ــة إىل إنت ــم مــن القطاعــات األولي اإلقلي

ــادة  ــة لهــذا التقــدم نتيجــة زي ــم . وتحــدث الخطــوات العملي ــة يــؤدي إىل منــو اإلقلي ــة الثالث يف القطاعــات ذات املرتب

الناتــج املحــي للعامــل يف كل قطــاع اقتصــادي مــن جهــة، وانتقــال القــوى العاملــة مــن القطاعــات ذات الناتــج املحــي 

ــال  ــا انتق ــع؛ وعنده ــاميل مرتف ــي اج ــج مح ــات ذات نات ــة( إىل قطاع ــة كالزراع ــات أولي ــض )قطاع ــاميل املنخف اإلج

املجتمــع مــن مجتمــع زراعــي إىل صناعــي.

يســتنتج مــام ســبق: ركــزت النظريــات الســابقة عــى البعــد االقتصــادي، وأن العوامــل الداخلــة يف تطويــر اإلقليــم 

ــة،  ــة، والتعديني ــة )الزراعي ــم الطبيعي ــوارد اإلقلي ــة وم ــوى العامل ــن: الق ــم تتضم ــن ذات اإلقلي ــة م ــة نابع ــل داخلي عوام

ــد  ــام يعتم ــل. ك ــة والنق ــات الخدمي ــوارد والقطاع ــذه امل ــى ه ــة ع ــات القامئ ــات( والصناع ــة والغاب ــروات الحيواني وال

ــة.   ــة االقتصادي ــه الداخلي ــم وفقــاً ملقومات ــة اقلي ــراد تنمي ــات عندمــا ي املخططــون عــى هــذه النظري

6-1-2. نظرية قاعدة التصدير:

تــرى نظريــة قاعــدة التصديــر- The Export Base Theory- لنــورث )North,1955( وتايبــاوت )Tiebout,1956( أن النمــو 

يحــدث نتيجــة عوامــل خارجيــة؛ حيــث تُؤكــد بأن “مســتوى الطلــب الخارجي ملنتجــات الصناعــات املصــدرة يف املنطقة هــو املقوم 

األســايس لنمــو اإلقليــم؛ فيقــوم النمــو عــى: اســتغال امليــزات الطبيعية، وعى منــو قاعــدة التصدير يف املنطقــة، واللــذان يتأثران 

بدورهــام إىل حــد كبــري مبقــدار الطلــب الخارجــي مــن األقاليــم والبلــدان األخرى؛ وســيؤدي الدخــل الناتج عن مبيعــات التصدير 

إىل تطــور النشــاطات اإلســكانية والحــركات العامليــة والرأســاملية، وتطــور االقتصــاد الخارجــي، ومنــو اإلقليم مســتقباً”. ويوضح 

الشــكل)2( مفهــوم هــذه النظريــة. وأشــار كاهــام إىل أن ازديــاد التصديــر قــد ال يــؤدي دومــاً إىل منــو اإلقليــم، ولــن يحــدد ازدياد 

التصديــر بالطلــب الخارجــي وحــده؛ فقد تتشــابك العوامل الخارجيــة والداخلية، وتلعــب دوراً يف النمو والتنميــة اإلقليمية؛ فمثاً لو 
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كان هنــاك قيــود عــى البنيــة التحتيــة فلن يســتطيع اإلقليم االســتفادة كثــرياً من الحوافــز الخارجيــة املتاحة. 

))North,1955( & )Tiebout,1956( شكل)2(: مفهوم نظرية قاعدة التصدير )املصدر: الباحثني استناداً لـ

يســتنتج مــام ســبق: ركــزت النظريــة الســابقة عــى البعــد االقتصــادي والعوامــل الداخلــة يف تطويــر اإلقليــم هــي 

عوامــل خارجيــة تتضمــن الطلــب الخارجــي عــى منتجــات اإلقليــم وزيــادة التصديــر وتطويــر املنافــذ الحدوديــة لإلقليــم. 

كــام يعتمــد املخططــون عــى هــذه النظريــات عندمــا يــراد تنميــة اإلقليــم وفقــاً ملقوماتــه الخارجيــة االقتصاديــة.  

6-1-3. نظرية املوجات الطويلة للتنمية اإلقليمية
Mar-( ملارشــال -Long Waves of Regional Development -تــرى نظريــة املوجــات الطويلــة للتنميــة اإلقليميــة 

 Kondratieff ــف ــرف كوندراتي ــات طويلة-ع ــال موج ــن خ ــي م ــري اإلقليم ــدم والتغي ــدث التق ــه: “ يح shall,1987( أن

املوجــات الطويلــة يف االقتصــاد العاملــي بــدورة زمنيــة مــن 50-60 عــام- مرتافقــة مــع إبداعــات كبــرية يف التكنولوجيــا 

الحديثــة”. ويوضــح الشــكل)3( مفهــوم هــذه النظريــة. وأكــد شــومبيرت )Schumpeter,1954( دور التكنولوجيــا يف تشــكيل 

املوجــات الطويلــة، ويــرى املخططــون أن األمــم الصناعيــة املتقدمــة قــد تطــورت خــال أربــع دورات كوندراتيــف، قبــل 

أن تدخــل يف دورتهــا الخامســة يف التســعينيات مرتافقــة مــع إبداعــات كبــرية يف التكنولوجيــا الحديثــة كاإللكرتونيــات 

املصغــرة والحوســبة، والتكنولوجيــا الحيويــة وصناعــات أخــرى مشــابهة. 

))Marshall,1987( شكل)3(: مفهوم نظرية املوجات الطويلة للتنمية اإلقليمية )املصدر: الباحثني استناداً لـ(

يســتنتج مــام ســبق: ركــزت النظريــة الســابقة عــى البعــد االقتصــادي الزمنــي يف تطويــر اإلقليــم، فيحــدث التقــدم 

اإلقليمــي مــن خــال فــرتات زمنيــة ترتافــق مــع صناعــات متقدمــة تكنولوجيــاً.

6-1-4. نظرية تحليل البنية الصناعية ونظرية تحليل الحصص والتغريات:

Perl-( ــاؤه ــوف وزم Industrial Structure Analysis Theory- لبريل ــة- ــة الصناعي ــل البني ــة تحلي ــدد نظري  تش

 Stilwell, 1969(&)( ــتلويل ــاد س ــد أع ــي، وق ــو اإلقليم ــة النم ــة يف عملي ــة الصناعي ــة البني off, et al,1960( عــى أهمي

ــل الحصــص والتغــريات-Shift Share Analysis- وجــاء فيهــام: “الصناعــات  ــت بتحلي Stilwell, 1970( اكتشــافها فدعي

ليســت متجانســة فيــام بينهــا، وقــد ينمــو بعضهــا أرسع بكثــري مــن بعضهــا اآلخــر، وبشــكل مامثــل تنمــو بعــض األقاليــم 

أرسع مــن غريهــا، ومبــا أن البنيــة الصناعيــة تختلــف مــن إقليــم إىل آلخــر، بالتــايل هنــاك عاقــة عرضيــة بــن البنيــة 

الصناعيــة والنمــو اإلقليمــي، ويبحــث تحليــل البنيــة الصناعيــة يف هــذه العاقــة”.

تقـوم هـذه النظريـة بعـزل آثـار البنيـة الصناعيـة لإلقليـم عـن منوه خـال فرتة محـددة من الزمـن باسـتخدام متغري 

ميثلـه كـام هـو مبـن بالشـكل)4(؛ وعـادة ما يكون هـذا املتغري هـو التوظيف؛ فيقسـم منو التوظيـف اإلقليمي الـكي)G( إىل 



هبة السقا وآخرون: دراسة تحليلية يف نظريات التخطيط اإلقليمي 

مجلة جامعة أم القرى للهندسة والعامرة، املجلد التاسع – العدد األول – محرم 1440هـ – اكتوبر 2018م.                                           21

عنـارص هـي الحصـص)N(، والتغـري)P,D( كـام يـي: ميثل العنـر)N( )الحصـة القومية(: قدر منـو التوظيـف اإلقليمي يف 

حـال منائـه بالنسـبة القوميـة نفسـها عى مدى فرتة الدراسـة، وهـي الحالة الطبيعيـة لإلقليم الـذي تقاس عليـه االنحرافات 

يف التغـري. ميثـل العنـر)Shift( )التغيـري(: قـدر انحـراف النمـو اإلقليمـي عن الحصـة القوميـة، فيكون موجبـاً يف املناطق 

املزدهرة وسـالباً يف املناطق الكاسـدة. وميكن تقسـيم التغري الصايف إىل عنرين أصغر: عنر ))P )تغري التناسـب( والذي 

يُعـرف بعنـر الخلـط الصناعـي، ويقيس قدر التغري اإلقليمي املنسـوب إىل الخلط يف القطاعات الصناعيـة يف اإلقليم؛ وبذا 

كلـام ازدادت القطاعـات رسيعـة النمـو يف اإلقليـم ازدادت إيجابيـة هـذا العنر. أما عنـر )D( )التغري التباينـي( املعروف 

بالعنـر املـكاين اإلقليمـي، وهـو مـا تبقـى، ويقيـس قـدر التغـري اإلقليمي الصـايف املنسـوب إىل عوامـل داخليـة يف اإلقليم 

كاملهـارة العاليـة للقـوة العاملة ونظم النقل، وسـيكون هـذا العنر موجباً لإلقليـم ذي امليزات املكانية الجيدة، وسـالباً لإلقليم 

ذي العوائـق املكانيـة. وهـذا ما يوضحه الشـكل)4(.

))Perloff, et al,1960),(Stilwell, 1969)&(Stilwell, 1970) شكل(4): مفهوم نظرية تحليل البنية الصناعية (املصدر: الباحثني استناداً لـ

درس ســتلويل)Stilwell, 1969( أقاليــم اململكــة املتحــدة فوجــد أن اإلقليم الجنويب الرقي املزدهر يف الســتينيات مل ميكن تفســري 

أكــر مــن ثلثــي منــو التوظيــف اإلقليمي)G( بعنــر الحصة القوميــة )N(، أما مــا تبقى من االنحــراف املوجب فقد تم تفســريه بعنر 

تغــري التناســب)P( وحــده؛ مــام يوحي بأن الســبب األســايس للنمو كان خليطــاً من الصناعات النامية عى املســتوى القومــي يف اإلقليم. 

يســتنتج مــام ســبق: ركــزت النظريــات الســابقة عــى البعــد االقتصــادي الصناعــي يف تطويــر اإلقليــم؛ فيحــدث 

التقــدم اإلقليمــي مــن بنــى صناعيــة متقدمــة. 

6-1-5. نظريات املركز واملحيط:

 Friedman,(وفرايدمــان )Hirschman, 1958(لهريشــامن -Center-Periphery Theories- تقــر نظريــات املركــز واملحيــط 

1967( ومــريدال)Myrdal, 1957( بــأن : » النمــو اإلقليمــي بــن األقاليــم أقــرب إىل التباعــد منــه إىل التقارب وهذا يفرس بالســببية 

الرتاكميــة ». فاإلقليــم )آ( ينمــو بدايــة أرسع مــن منــو اإلقليــم )ب(؛ ألنــه يحظــى مبميــزات طبيعيــة أو صناعيــة مــا، ولكــن عــى 

عكــس بعــض النظريــات يف النمــو، قــد ال يصحــح التباعــد األويل نفســه، وبذلك تكون العمليــة تراكمية فيــزداد الغني غنــًى ويزداد 

الفقــري فقــراً، كــام هو مبــن يف الشــكل)5(.

)Hirschman, 1958(,)Friedman, 1967(&)Myrdal, 1957(  شكل)5(: رشح السببية الرتاكمية اإلقليمية لنظريات املركز واملحيط )املصدر: الباحثني استناداً لــ

ــار االنتشــار )Spread( واالجــرتاف الخلفــي  ــة بآث قــام مــريدال )Myrdal, 1957( بتفســري هــذه الســببية الرتاكمي

)Backwash(؛ فآثــار االنتشــار هــي تلــك القــوى التــي تفضــل التقــارب بــن األقاليــم الغنيــة والفقــرية. فعندمــا ينمــو 
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ــار  ــد أن آث ــن مــريدال يعتق ــك منــوه، ولك ــز بذل ــم الفقــري فيحف ــه ملنتجــات اإلقلي ــزداد طلب ــن أن ي ــي ميك ــم الغن اإلقلي

ــم املحيطــة إذا  ــع األقالي ــد عــى بضائ ــب الزائ ــار االنجــراف الخلفــي، فقــد ال يتحقــق الطل االنتشــار هــذه ســتعادل بآث

ــة كبــرية هــو هجــرة  ــة، ويضــاف إىل ذلــك عامــل ذو أهمي ــع منخفضــة الدخــل كاملنتجــات الزراعي كانــت هــذه البضائ

رؤوس األمــوال واليــد العاملــة مــن األقاليــم الفقــرية إىل الغنيــة التــي قــد تــر أكــر مــام تفيــد، فيقلــل ذلــك مــن قــدرة 

اإلقليــم الفقــري عــى املنافســة.

يســتنتج مــام ســبق: ركــزت النظريــات الســابقة عــى تأثــري النمــو اإلقليمــي عــى األقاليــم املتجــاورة؛ حيــث ال ميكــن 

ــم نتيجــة هجــرة  ــة بــن األقالي ــات اإلقليمي ــد التباين ــي، مــام يزي ــم الغن ــة اإلقلي ــم الفقــري ليصبــح مبرتب أن ينمــو اإلقلي

عوامــل النمــو اإلقليمــي مــن اإلقليــم الفقــري إىل الغنــي.

6-1-6. نظريتا كالسني وبال:
رشح كاسـن )Klaassen,1965( & )Klaassen,1968( وبـال)Pahl, 1970( أهميـة العوامـل االجتامعيـة يف النمـو 

اإلقليمـي وتأثريهـا عـى العوامـل االقتصاديـة بتأكيدهـام عـى: »أهميـة اللياقـة االجتامعيـة للنمـو اإلقليمـي االقتصـادي، 

وأهميـة موقـع الفـرد املـكاين حيـث يؤثـر عليـه بسـببب القيود التـي يضعها عـى وصولـه للتسـهيات االجتامعيـة كالتعليم، 

والتأكيـد عى أهمية الرأسـامل االجتامعي )Social Capital( يف تفسـري التنافسـية لألقاليم وفروعهـا«. برهن عى كليهام 

 )Northern Region Strategy Team)NRST(,1975(عندما أكد فريق االسـرتاتيجيات يف اإلقليم الشـاميل يف بريطانيا

النسـبة األكـر للمجموعـات ذات املسـتوى االقتصادي-االجتامعـي املتـدين يف الشـامل مقارنـة باملعـدل الوسـطي القومي 

وبالوضـع املعاكـس يف الجنـوب الرقـي، وتحـدي عوامـل كهـذه مـن النـزوع إىل املغامـرة التجاريـة وتعـزز مـن الركـود 

االجتامعـي واملهنـي، واللذيـن بدورهـام يعوقـان تبني املفاهيـم والتقانـات الجديدة.

يســتنتج مــام ســبق: ركــزت النظريــات الســابقة عــى دور العوامــل االجتامعيــة يف النمــو والتقــدم اإلقليمــي؛ فحيثام 

توجــد عوامــل اجتامعيــة ايجابيــة يكــون هنــاك تقــدم اقتصــادي اقليمــي، والعكــس صحيح.

6-1-7. نظريتا كور وهشرت:
ناقـش كـور)Kohr,1971( وهشـرت)Hechter, 1975( مبـدأ اهـامل املحيـط )Peripheral Neglect( فتوصـا إىل ما يي: 

»إن العوامـل السياسـية رئيسـية يف صناعـة السياسـة العامـة لإلقليـم، والقـرارات املتعلقـة بهـذه السياسـة ماهـي إال قرارات 

سياسـية حـول التوزيـع املكاين للمـوارد، كام تعتر األقاليم املنعزلة بعيـدة عن نظر صناع القرار يف املركـز وتفكريهم، وهناك 

حاجـة إىل التاعـب بالسـاحة السياسـية إىل جانـب االقتصادية إلحداث النمـو اإلقليمي مع إعطاء ثقل سـيايس أكر لألقاليم 

املسـببة للمشـاكل، وهكذا تعكس القرارات اإلقليمية املتعلقة بالسياسـة العامة عادة املوازنة بن الكفاءة االقتصادية واإلنصاف 

واملاءمـة السياسـية، ويجـب اإلقرار بهـذا األمر يف أي دراسـة للنمو اإلقليمي.

يســتنتج مــام ســبق: ركــزت النظريــات الســابقة عــى دور العوامــل السياســية يف النمــو والتنميــة اإلقليميــة؛ فحيثــام 

يوجــد قــرار ســيايس بدعــم اقليــم مــا ينمــو هــذا اإلقليــم ويتطــور بشــكل تصاعــدي، يف حــن ال تلقــى األقاليــم املتخلفــة 

الدعــم الســيايس املامثــل.

6-1-8. نظريات دكنسون ولوش وبريي وجاريسون وكريستالر:
 )Berry&Garrison,1958( وبـــريي وجاريســـون   )Losch,1954(ولـــوش  )Dickinson,1934(دكنســـون أكـــد 

ــتالر)Christaller,1971( عـــى وجـــود تـــدرج هرمـــي مـــكاين للمســـتوطنات والنشـــاطات بقولهـــم: »ميكـــن  وكريسـ

ـــن  ـــدن أماك ـــا ألن امل ـــدى تباعده ـــدن وم ـــام امل ـــن أحج ـــة ب ـــد العاق ـــة، وتحدي ـــات العمراني ـــع املجتمع ـــم يف توزي التحك

ـــة«. الهـــدف  ـــا ضمـــن الشـــبكة الحري ـــا حســـب حجمه ـــي حوله ـــدم خدمـــات للمناطـــق الت ـــاج وتق ـــة ملناطـــق اإلنت مركزي
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ـــه:  ـــوا إىل تعريـــف املـــكان املركـــزي أن ـــاً باملناطـــق املحيطـــة، وذهب ـــة جغرافي ـــات ربـــط األماكـــن املركزي مـــن هـــذه النظري

مســـتوطنة تؤمـــن الخدمـــات للمناطـــق الواقعـــة يف خلفيتهـــا؛ وبذلـــك يكـــون لـــكل مـــكان مركـــزي نطـــاق خدمـــة يتوافـــق 

ـــات عـــى وجـــود ساســـل  ـــذه النظري ـــم األساســـية له ـــز املفاهي ـــن التسلســـل الحـــري. ترتك ـــا ضم ـــا وحجمه ـــع مكانته م

ـــن أن  ـــة فيمك ـــل الهرمي ـــق بالساس ـــام يتعل ـــا في ـــة: -أم ـــاطات الخدمي ـــويق للنش ـــاالت تس ـــكانية ومج ـــات س ـــة وعتب هرمي

ـــدءاً  ـــتوطنات ب ـــم املس ـــة- يف معظ ـــة االبتدائي ـــي أو املدرس ـــد الفرع ـــب الري ـــل مكت ـــا- مث ـــة الدني ـــات الطبق ـــد خدم توج

مـــن القـــرى الكبـــرية فصاعـــداً، أمـــا خدمـــات الطبقـــة العليا-كمكتـــب الريـــد العـــام والكليـــة التقنيـــة أو الجامعـــة- 

فتوجـــد يف أغلـــب املراكـــز الضخمـــة كالبلـــدات الكبـــرية واملـــدن. – وللنشـــاطات الخدميـــة عتبـــات ســـكانية مختلفـــة 

ـــا  ـــرسح.- أم ـــبة للم ـــمة بالنس ـــى 150000 نس ـــو حت ـــة أو تعل ـــدكان يف القري ـــبة لل ـــمة بالنس ـــى 250 نس ـــو حت ـــي تدن وه

مجـــال التســـويق فهـــو: املســـافة التـــي ميكـــن للنـــاس أن يقطعوهـــا يك يصلـــوا إليـــه؛ وهـــي أبعـــد بالنســـبة لخدمـــة 

ـــافة  ـــل املس ـــال بعوام ـــذا املج ـــر ه ـــتوى األدىن، ويتأث ـــن املس ـــة م ـــبة لخدم ـــري بالنس ـــر بكث ـــى وأق ـــتوى األع ـــن املس م

والوقـــت والتكاليـــف. كان التجســـيد املـــكاين لهـــذه املفاهيـــم مجموعـــة متداخلـــة مـــن األماكـــن املركزيـــة يف بنيـــة 

سداســـية يكـــون فيهـــا ملســـتوطنات الطبقـــة األعـــى ســـتة مراكـــز فرعيـــة ولـــكل منهـــا ســـتة مراكـــز أصغـــر منهـــا 

ـــدي ويف  ـــي الهولن ـــط اإلقليم ـــات يف التخطي ـــذه النظري ـــت ه ـــكل)6(. طبق ـــح يف الش ـــو موض ـــام ه ـــك، ك ـــذا دوالي وهك

ـــدة. ـــة املتح ـــة للمملك ـــات اإلقليمي املخطط

)Source: Christaller,1971( التجسيد املكاين لنظرية كريستالر :)شكل)6

يســتنتج مــام ســبق: تعتــر النظريــات الســابقة نظريــات جغرافيــة ركــزت عــى مواقــع التجمعــات العمرانيــة عــى 

صفحــة اإلقليــم .

6-1-9. نظرية قطب النمو:

ــايس  ــع األس ــداً أن: »الواق ــو معتق ــب النم ــوم قط ــرح مفه ــريو)Perroux,1964( بط ــي ب ــادي الفرن ــام االقتص ق

ــاط أو  ــن نق ــر ضم ــل يظه ــد، ب ــت واح ــكان يف وق ــر يف كل م ــو ال يظه ــو أن النم ــة ه ــة واالقتصادي ــة املكاني للتنمي

أقطــاب تنمويــة وبشــدة متغــرية، وينتــر عــى مــدى قنــوات مختلفــة وبتأثــريات نهائيــة مختلفــة إىل االقتصــاد الــكي«. 

ــاً يف االقتصــاد كنتيجــة  ــد منــواً ديناميكي ــه: »مجموعــة مــن األنشــطة التــي تول ثــم عــرف بــريو قطــب النمــو عــى أن

ــو أرسع مــن  ــذي ينم ــد هــو النشــاط ال ــد(؛ والنشــاط القائ ــن الصناعــة )النشــاط القائ ــا وب ــة بينه ــات التبادلي للعاق

باقــي الصناعــات واألنشــطة ولــه بعــض الخصائــص املميــزة كالتكنولوجيــا املتقدمــة أو القــدرة عــى توليــد االخرتاعــات 

واالبتــكارات ونقلهــا، أو مرونــة دخــل مرتفعــة، أو القــدرة عــى توليــد منــو مســتمر بــه أنشــطة مرتبطــة بــه ويف املجــال 

املحيــط بــه مــن خــال العاقــات األماميــة والخلفيــة«. كــام عرفــه بودفيــل )Boudeville,1966( أنــه: »مجموعــة مــن 

الصناعــات املتوســعة واملتوضعــة يف منطقــة حريــة تســبب تنميــة أكــر يف النشــاط االقتصــادي عــر نطــاق تأثريهــا«. 

وأكــد كاهــام أن كلمــة النمــو تشــمل خمســة مصطلحــات كــام هــو مبــن يف الجــدول)1(.
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الصفات الخاصة باملصطلحاملصطلح

سلسلة من نقاط وأقطاب النمو التي تربطها عاقات تكاملية نتيجة وجودها عى محور نقل رئيي. محور النمو

قطب النمو

1. صناعات رائدة)Leading Industries( مبنية عى التكنولوجيا لجذب الوحدات االقتصادية.

.)Propulsive Firms( 2. وجود رشكات دافعة

3. وجود بيئة تسمح باالبداع واالبتكار.

4. لها عاقة مع بقية الصناعات وتسمح بالتصدير عى املستوى القومي.

مركز النمو

1. الصناعات ذات مستوى أدىن من سابقتها.

2. وجود رشكات أدىن من سابقتها.

3. االبتكار واالبداع ذو مستوى أدىن من سابقه.

4. التصدير عى مستوى أدىن من القومي.

مستوى انتشارها ونطاق تأثريها بسيط وضمن حيز ضيق نسبياً، ومستوى الصناعات أدىن من سابقه.نقطة النمو

مستوى انتشارها ونطاق تأثريها أبسط من مركز النمو، والصناعة ذات مستوى بسيط جداً.أنوية النمو

))Perroux,1964(& )Boudeville,1966( جدول)1(: الفرق بني مصطلحات قطب النمو )املصدر: الباحثني استناداً لـ

يســتنتج مــام ســبق: ركــزت النظريــة الســابقة عــى دور العوامــل االقتصاديــة املكانيــة يف النمــو والتنميــة اإلقليميــة؛ 

بحيــث تحــدث التنميــة اإلقليميــة ضمــن أقطــاب تنمويــة.

6-1-10.نظرية جويليام ونظرية املدينة الرشيطية:

أكــد جويليــام)Gwilliam,1971( عــى أهميــة النقــل والقــدرة عــى االتصــال يف مجــال التخطيــط اإلقليمــي، فالنقــل يؤثر عى 

إمكانيــة الوصــول التــي تعتــر الصفــة املفضلــة يف املكان، وتلعــب دوراً مهــامً يف التوزيــع املكاين مثل الوقت واملســافة. وإن لتحســن 

روابــط النقــل دوراً مهــامً يف التخطيــط والتنميــة اإلقليميــة. فذكــر جويليام أن تحســن املواصات ضمــن اإلقليم الواحــد أمر موجب 

دومــاً حيــث يحســن مــن فعالية الســكان املحليــن والركات املحلية. كــام أكد أن للنقــل أهميته الخاصة يف دراســة الساســل الهرمية 

واملجموعــات ويف البنــى املكانيــة لألقاليــم؛ فمحاور النقل وشــبكاته وساســله الهرمية جميعهــا ذات عاقة متبادلة مــع البنية املكانية 

للمســتوطنات يف اإلقليــم؛ وقد تشــجع بعض أشــكال البنية التحتية كاملطــارات تركيز النشــاطات والفعاليــات االقتصادية.

أهـم النظريـات املؤكـدة عى دور املواصـات يف تخطيط املدن نظريـة املدينة الريطية )Liner City( لسـوريا ماتا 

الـذي أكـد مـا يـي: »متتـد املدينـة عـى امتـداد الطريق الرئيسـية حيـث متتـد الصناعات واالسـكان عـى جانبـي الطريق 

نتيجـة اسـباب جغرافيـة وطبوغرافيـة معينـة«. طبقـت هـذه النظريـة يف مدريـد حيـث بنيـت ضاحيـة طوليـة، ويف بلدان 

أخـرى متعـددة، كام هـو مبن يف الشـكل)7(.

)Source: S,Mata,1971( 1- التخطيط الرشيطي حول مدريد، 2- املدينة الرشيطية لسوريا ماتا:)شكل)7
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يســتنتج مــام ســبق: أكــدت النظريــات الســابقة عــى دور النقــل واملواصــات وأهميتهــام يف النمــو والتنميــة اإلقليميــة؛ 

فلــي يحــدث منــو إقليمــي البــد مــن اإلهتــامم بالنقــل، ومــن دون االهتــامم بهــذا العنــر املهــم، ال تتــم التنميــة اإلقليميــة.

6-2. النظريات الحديثة يف التخطيط اإلقليمي:

6-2-1. املجموعة (التوجه الحديث لقطب النمو):

ــارص  ــد املع ــد التأيي ــات )Clusters(، ويعتم ــى املجموع ــي يدع ــط اإلقليم ــات التخطي ــث يف نظري ــه حدي ــر توج ظه

ــة  ــة الصناعي ــات األماكــن املركزي ــداع عــى بعــض عنــارص أقطــاب النمــو وعــى نظري للمجموعــات كدوافــع للنمــو واالب

وخصوصــاً عــى األنظمــة االقتصاديــة الكتليــة. وعــرف بورتــر )Porter,1990( املجموعــة بأنهــا: » مجموعــة مــن الصناعــات 

املرتبطــة بعاقــات عمودية-املشــرتي واملــوزع- أو أفقيــة - الزبائــن والتقنيــات الحديثــة والقنــوات- وميكن متييــز املجموعات 

ــذي حصــل مؤخــراً يف  ــة ال ــات الحديث ــع القتصــاد التقني ــور الرسي ــا أو أكــر«. رضب الظه ــة واحــد مــن قطاعاته بأهمي

مــروع اســتثامر مقاطعــة أوكســفورد يف اململكــة املتحــدة مثــاالً عــن مجموعــة نشــاطات متعــددة القطاعــات مرتكــز مكانيــاً 

ــة  ــا االحيائي ــل التكنولوجي ــة مث ــة الحديث ــع التقني ــات الحاســب اآليل، وتصني ــل خدم ــة مث ــة التقني ــات عالي ــن: خدم تتضم

وصناعــة املحــركات والهندســة الطبيــة. كــام شــجع النجــاح االقتصــادي لبعــض األماكــن كأوكســفورد وســيليكون فــن يف 

مقاطعــة كامــردج يف اململكــة املتحــدة عــدداً مــن املحــاوالت الســتخدام توجــه املجموعــات عنــد تطبيــق التخطيــط اإلقليمي.

يســتنتج مــام ســبق: ركــزت النظريــة الســابقة عــى دور العوامــل االقتصاديــة املكانيــة يف النمــو والتنمية اإلقليميــة؛ بحيث 

تحــدث التنميــة اإلقليميــة ال ضمــن أقطــاب تنمويــة فحســب، بــل أيضــاً ضمــن مجموعــة مــن الصناعــات املرتابطة مــع بعضها.

)Competitive Regions)  :6-2-2. التوجه املعارص لنظريات التخطيط اإلقليمي: األقاليم التنافسية

ظهــرت األقاليــم التنافســية يف الثامنينيــات مــن القــرن املــايض )Hall & Markusen ,1985(؛ مــن روادهــا 

 ،)Krugman, 1991( كروغــامن وبورتــر وباركنســن؛ مؤكديــن عــى الــدور اإلقتصــادي التنافــي للمــدن ضمــن إقليمهــا

.)Porter,2003( )Porter,2002( ــاج ــى اإلنت ــدرة ع ــن يف الق ــية تكم ورأوا أن التنافس

ـــدن  ـــم وامل ـــد األقالي ـــز )Huggins,2003( دراســـة لتحدي ـــث قـــدم هوكين ـــة املتحـــدة، حي ـــم التنافســـية يف اململك طبقـــت األقالي

التنافســـية وترتيبهـــا؛ واعتمـــد يف تحديـــد املـــؤرش عـــى ثاثـــة عوامـــل هـــي: الداخـــل )كثافـــة األعـــامل(: عـــدد الـــركات يف كل مدينـــة، 

واملشـــاركة االقتصاديـــة الكليـــة )نســـب النشـــاط االقتصـــادي(، ثـــم الخـــارج: أي القـــدرة عـــى اإلنتـــاج )اإلنتـــاج املحـــي اإلجـــاميل يف 

كل مدينـــة )GDP((، أمـــا ثالثهـــا فهـــو النتائـــج امللموســـة أو مســـتوى الكســـب الوســـطي )األجـــور ونســـبة البطالـــة(. وأظهـــرت الدراســـة 

ـــة يف  ـــوة العامل ـــة الق ـــوب الرقـــي الثاث ـــم الجن ـــث تؤمـــن أقالي ـــوب؛ حي ـــن الشـــامل والجن ـــة ب ـــروات االقتصادي ـــاوت يف ال التف

ـــل  ـــوب الرقـــي- مث اقتصـــاد اململكـــة. كـــام أن مقـــدار الدخـــل األســـبوعي الوســـطي ألفـــراد األرسة أعـــى بكثـــري يف مناطـــق الجن

أكســـفورد وريدينـــج وكامـــردج- منهـــا يف باقـــي اململكـــة ككل، وتزيـــد الصـــادرات الظاهـــرة لـــكل مدينـــة كثـــرياً يف هـــذه املناطـــق عـــن 

غريهـــا، ويوضـــح الشـــكل)8( أقاليـــم اململكـــة ومؤرشاتهـــا التنافســـية.

                                                        )Source: Huggins,2003( أقاليم اململكة املتحدة :)شكل)8
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16-2-2-1. املقومات األساسية لألقاليم التنافسية:

ــية  ــع األساســية للتنافس ــل تشــكل الدواف ــن العوام ــة م ــاؤه )Parkinson. Et al ,2004( خمس وجــد باركنســن وزم

ــة يف الشــكل)9( وهــي: مبين

))Parkinson. Et al ,2004( شكل )9(: العوامل التنافسية اإلقليمية )املصدر: الباحثني استناداً لـ

)Innovation Systems) :أ - نظم اإلبداع

أهــم القــوى الدافعــة بالنســبة للنظــم االقتصاديــة املؤسســة عــى املعرفــة هــي: األفــكار واإلبــداع واملثقفــون واملغامرة 

يف االســتثامر؛ ومتيــل هــذه العنــارص األساســية ألن تكــون مركــزة يف عــدد محــدد مــن األقاليــم املدنيــة مــام ميكنهــا 

مــن: تحصيــل أفضليــة تنافســية، ومــن التصديــر إىل الســوق العامليــة. وقــد تبــن يف اململكــة املتحــدة أن التقــدم لــراءات 

االخــرتاع كان كبــرياً وخصوصــاً يف أكســفورد وكامــردج وألدرشــوت وريدنيــج وإيبســوتش وبريســتول، وأن القــدرة عــى 

.)Begg ,2002( اســتثامر يف منطقــة مــا هــي العامــل األســايس لجعــل األقاليــم تنافســية

Quality of the workforce :ب - جودة القوى العاملة

Sim- )ترتبــط جــودة القــوة العاملــة بقــوة املحافظــة عــى نظــم االبــداع يف اإلقليــم ، وقــد أظهــر ســيمي وزمــاؤه 

mie. Et al ,2006( وجــود عاقــة متبادلــة بــن املهــارات متوســطة املســتوى والتعليــم العــايل وبــن قــدرة املنطقــة عــى 

ــة  ــة الطبقــة املبدعــة وجغرافي ــدا)Florida ,2002( أهمي ــم أيــدت فلوري ــة اقتصــاد إبداعــي مبنــي عــى املعرفــة، ث تنمي

ــة مــع  ــة والخدمــات الحرفي ــن وصانعــي السياســة املحلي ــي مــن املقاولــن واملطوري ــط غن ــث يجتمــع خلي املواهــب؛ حي

بعضهــم يف منطقــة واحــدة ليؤمنــوا القيــادة والرؤيــة والقــدرة ملــا ميكــن تحقيقــه.

Economic Diversity and Specialization :ت - التنوع والتخصص يف االقتصاد

عــرض باركنســن وزمــاؤه )Parkinson. Et al ,2004( أهميــة التخصــص وتنوع القطاعــات االقتصادية للنجاح االقتصادي 

يف املــدن األوروبيــة. وتبــن أن املــدن األكــر نجاحــاً احتــوت مســتويات كبرية من التخصــص ضمن بعض القطاعات الرئيســية. 

ومتيــل القطاعــات الرئيســية يف النظــم االقتصاديــة املتقدمــة ألن تكــون أقــرب إىل الخدميــة منهــا إىل الصناعيــة عــى الرغــم 

مــن قــدرة بعــض الصناعــات وخصوصــاً تلــك املؤسســة عــى التقنيــات الحديثة عــى لعــب دور مهــم يف االزدهــار اإلقليمي.
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Connectivity :ث - القدرة عىل التواصل

تعــرّف إمكانيــة التواصــل بأنهــا الطرقــات والخطــوط الحديديــة والجويــة واالتصاالت وشــبكات العمــل، ويُاحظ دور 

هــذا العامــل يف التنافســية مــن خــال املقارنــة بــن األماكــن املوجــودة يف الجنــوب الرقــي مثــل أكســفورد وكامــردج 

ــرين  ــي وباكب ــل برينل ــرى مث ــق األخ ــة، واملناط ــارب 50 دقيق ــا يق ــار م ــة بالقط ــتغرق الرحل ــث تس ــز؛ حي ــون كين وملت

وروشــديل يف اإلقليــم الشــاميل الغــريب حيــث تزيــد الرحلــة عــى 3 ســاعات، وميكــن ماحظــة مــؤرشات التنافســية يف 

.))Office of The Deputy Prime Minister)ODPM(,2005 وعاقتهــا مبــا ســبق ذكــره )الشــكل)8

أمـــا االتصـــاالت فهـــي ذات أهميـــة كبـــرية بالنســـبة للقـــدرة عـــى التواصـــل وخصوصـــاً يف مجـــال التجـــارة 

ـــة  ـــد أشـــارت غرف ـــرية، وق ـــات برسعـــة كب ـــرية مـــن البيان ـــات كب ـــل كمي ـــث تســـمح الحزمـــة العريضـــة بنق ـــة؛ حي االلكرتوني

ـــام  ـــتثامر، وكل ـــل لاس ـــكان العم ـــار م ـــامً يف اختي ـــاً مه ـــة كان عام ـــزم العريض ـــتخدام الح ـــة أن اس ـــارة الريطاني التج

.)Simmie. Et al ,2006( ازداد عـــرض الحزمـــة ازدادت رسعـــة نقـــل املعلومـــات فيهـــا

Strategic Decision-Making Capacity :ج - القدرة عىل اتخاذ القرارات االسرتاتيجية

ـــف  ـــية، وتختل ـــاً يف التنافس ـــامً ورضوري ـــاً مه ـــرتاتيجية عام ـــرارات االس ـــاذ الق ـــتقال يف اتخ ـــة االس ـــر درج تعت

ـــددة  ـــر متع ـــرت تقاري ـــد أظه ـــرارات؛ فق ـــاذ الق ـــة يف اتخ ـــلطات املحلي ـــم الس ـــث تحك ـــن حي ـــا م ـــامل وأقاليمه ـــدن الع م

أنـــه كلـــام كانـــت الســـلطات املحليـــة قـــادرة عـــى اتخـــاذ القـــرارات االســـرتاتيجية الفعالـــة واملؤثـــرة، أدى ذلـــك إىل 

.)Office of The Deputy Prime Minister)ODPM(,2005(  ازديـــاد تنافســـية املـــدن واألقاليـــم التابعـــة لهـــا

يســـتخلص مـــام ســـبق: تركـــز كل نظريـــة مـــن نظريـــات التخطيـــط اإلقليمـــي عـــى فكـــرة أساســـية محـــددة، 

وتقـــوم بـــرح النمـــو اإلقليمـــي وفقـــاً لهـــذه الفكـــرة، ويبـــن الجـــدول)2( مقارنـــة لنظريـــات التخطيـــط اإلقليمـــي 

ونقـــاط التقـــارب فيـــام بينهـــا وعنـــر النقـــاش األســـايس وآليـــة النمـــو اإلقليمـــي الـــذي تقـــوم برحـــه.

النظرية
عنرص 

النقاش األسايس

نوع التقدم 

اإلقليمي
التقارب مع النظريات األخرىآلية النمو اإلقليمي
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وامل
ك 

ار
لك
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طا

لق
. ا

1

فر
هو

ا ل
به

ة 
ط

رتب
امل

االقتصاديـة   البنيـة 

والنشـاط  الداخليـة 

األسـايس  االقتصـادي 

التـي يقـوم عليهـا اإلقليم 

.

داخي
إىل  أوليـة  قطاعـات  مـن  االنتقـال 

قطاعـات ثانويـة صناعيـة إىل قطاعـات 

ثالثـة خدميـة )تغيري البنيـة االقتصادية(.

مـع)3(: كاهـام يؤكـد أن النمـو اإلقليمـي يحـدث عر تطـور البيئـة الصناعية 

الداخليـة ودور الزمـن يف ذلـك. مـع)4(: كاهـام يؤكـد أهميـة البنيـة الداخلية 

الصناعيـة يف منـو اإلقليم. مـع)5(: كاهام يرح أهمية املكونـات الداخلية يف 

حـدوث التباعـد بـن األقاليم. مـع)6(: كاهام يعتـر أن الرأسـامل االجتامعي 

عامـل داخـي يسـاعد عى النمـو. مـع)7(: كاهام يعتـر أن العوامل السياسـية 

عامـل داخـي يسـاعد عـى النمـو. مـع)8(: كاهـام تركز عـى البيئـة الداخلية 

البنيـة  التنميـة اإلقليميـة. مـع)9(: كاهـام يركـز عـى  لإلقليـم ودورهـا يف 

الداخليـة لإلقليـم وبخاصة الصناعات. مـع)10(: كاهام يؤكـد دور النقل الذي 

يعتـر مـن العوامـل الداخلية التـي تـؤدي إىل التنمية.

ير
صد

الت
دة 

اع
ة ق

ري
ظ

.  ن
2

ت
او

ايب
 وت

رث
نو

 ل

الطلـب الخارجي ملنتجات 

الصناعـات املصدرة.
خارجي

تزايــد الطلــب الخارجــي عــى املنتجــات 

مــا  إقليــم  يف  التصديريــة  الرئيســية 

ســيؤدي إىل اســتغال امليــزات الطبيعيــة 

وتطــور النشــاطات االســكانية والحركات 

ــة. العاملي

مـع)3،4(: كاهـام يؤكـد دور الصناعـة يف التطـور اإلقليمـي والطلـب عـى 

هـذه الصناعـات. مـع)5(: كاهـام يـرح دور الصناعـة يف حـدوث التباعـد 

اإلقليمـي. مـع)6(: فللعوامل االجتامعيـة دور يف الصناعة وبالتايل منو قاعدة 

التصديـر. مـع)7(: فللعوامـل السياسـية دور يف تطـور الصناعـة وبالتايل منو 

قاعـدة التصديـر. مـع)9(: فقطـب النمو والتوجـه الحديث أساسـه الصناعات 

الرائـدة، وهـذه تسـاعد عـى منـو قاعـدة التصديـر. مـع)10(: فنمـو قاعـدة 

التصديـر يحتـاج إىل تطويـر النقل.

ت 
جا

ملو
. ا

3

ة 
مي

لتن
ة ل

ويل
ط

ال

ية
يم

إلقل
ا

اإلقليميـة(  الزمن)املوجـة 

الصناعـات. وتطـور 
داخي

زمنيــة  موجــات  خــال  مــن  يحــدث 

مرتافقــة بإبداعــات كبــرية يف التكنولوجيا 

ــة. الحديث

مـع)1( فكاهـام يؤكـد أن النمـو اإلقليمي يحدث عـر تطور البيئـة الصناعية 

الداخليـة ودور الزمـن يف ذلك.

ة 
عي

صنا
 ال

ية
لبن

4.ا

ؤه
ا

زم
 و

ف
ريلو

لب

اإلقليمـي داخيأهمية البنية الصناعية. النمـو  بـن  عاقـة  هنـاك 

والبنيـة الصناعيـة وهـي عاقـة طرديـة. 

مـع)1( مـن حيـث أهميـة البنية الداخليـة الصناعيـة يف منو اإلقليـم، ومع)3( 

مـن حيـث الصناعات.
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النظرية
عنرص 

النقاش األسايس

نوع التقدم 

اإلقليمي
التقارب مع النظريات األخرىآلية النمو اإلقليمي

ز 
رك

امل
 .5

ط
حي

تفسري التباعد والتقارب يف وامل

النمو اإلقليمي بن األقاليم.
مــع)1( تــرح أهميــة املكونــات الداخليــة يف حــدوث التباعــد بــن األقاليــم، 

مــع)4( أهميــة الصناعــة يف نشــوء التباعــد بــن األقاليــم.

ـــل
ام

عو
ال

.6

ة 
عي

ام
جت

اال
 

أهمية الرأسامل االجتامعي 

يف النمو اإلقليمي.
داخي

ــى  ــي ع ــامل االجتامع ــام كان الرأس كل

درجــة عاليــة مــن التقــدم أدى ذلــك إىل 

منــو إقليمــي.

مــع)1( فهــي عامــل داخــي يســاعد عــى النمــو، مــع)3( فالصناعــات تحتــاج 

إىل رأســامل اجتامعــي متقــدم املســتوى، مــع)4( فهــي مــن ضمــن العامــل

ــن  ــد ب ــي ســبب أســايس يف حــدوث التباع ــل االجتامع ــع)5( فالعام D، م

األقاليــم

مل
وا

لع
7.ا

ية
اس

سي
السياســية  ال العوامــل  دور 

يف النمــو اإلقليمــي.
داخي

قرارات  نتيجة  يحدث  ي  اإلقليم  النمو 

سياسية داخلية تشجع االنفتاح والنمو.

مــع)1( فهــي مــن ضمــن البيئــة الداخليــة لإلقليــم، مــع)2( وجــود القــرارات 

ــن  ــن ضم ــي م ــع)4( فه ــة، م ــز الجمركي ــود والحواج ــي القي ــية يلغ السياس

ــؤدي إىل  ــرى ي ــة دون أخ ــيايس مبنطق ــامم الس ــع)5( فاالهت ــلD، م العام

حــدوث التباعــد.

ية
كز

ملر
ن ا

اك
ألم

. ا
8

أحجــام  بــن  العاقــة 

املــدن وتباعداتهــا عــى 

الجغرافيــة. الصفحــة 

داخي

املدن  أحجام  تحكم  عاقة  هناك 

وتباعداتها وهذه العاقة تفيد يف توزيع 

الصناعات بشكل تدرج هرمي مام يؤدي 

إىل منو متوازن.

مع )1( ألنها تركز عى البيئة الداخلية لإلقليم.

ها 
جه

تو
 و

مو
الن

ب 
ط

 ق
.9

C
lu

st
er

s  
ث

دي
لح

كيفيــة حــدوث التنميــة ا

االقتصادية املكانية ضمن 

ــة  ــاب تنموي ــاط وأقط نق

تجمــع  أو  )صناعــات 

صناعــي(.

داخي

يحدث بزرع أقطاب تنموية)صناعات( يف 

مناطق معينة تساعد عى انتشار التنمية إىل 

ما حولها نتيجة وجود العاقة فيام بينها؛ 

وبالتايل يحدث تغيري اقتصادي يؤدي إىل 

تغيري يف البنية االقتصادية الكلية.

ترتبـط مـع )1( ألنهـا تـرح البنيـة الداخليـة املؤلفـة مـن الصناعـات )أقطاب 

تنمويـة(، و)2( ألن هـذا القطـب يكـون مـن مسـتوى متقـدم عندمـا تكـون 

صناعاتـه تصديريـة، و)3( ترتبط بتقدم الصناعات وتطورهـا، و)4( ألن القطب 

التنمـوي هـو الصناعـة، و)5( وجـود الصناعـات يف أحـد األقاليـم دون غريها 

سـيؤدي إىل التباعد بينها، و)6( فالقوة العاملة رشط أسـايس يف كليهام، و)7( 

يجـب أن يكـون هنـاك قرار سـيايس باالهتـامم بالقطـب التنموي

   
قل

الن
 .1

0

ت 
ا

ص
وا

أهميــة النقــل والقــدرة عــى وامل

االتصــال يف تحقيــق النمــو 

اإلقليمي.

داخي

واملنافذ  واملواصات  النقل  لتحسن 

الخارجية دور يف النمو اإلقليمي وزيادة 

وأماكن  العمراين  النمو  وقيادة  التصدير 

الصناعات.

تقــرتب مــن)1( ألنهــا تركــز عــى البيئــة الداخليــة، و)2( ألن تطويــر النقــل 

ســيؤدي إىل زيــادة قاعــدة التصديــر، و)4( ألنهــا تشــكل جــزءاً كبــرياً مــن 

العامــلD، و)5( فهــي الســبب يف إنشــاء التباعــد.

م 
الي

ألق
. ا

11

ة 
سي

اف
لتن

ا

معايــري محــددة للتنافســية 

ــم. ــن األقالي ب

داخي، 

خارجي

نسب  كانت  كلام  اإلقليمي  النمو  يحدث 

هذه املعايري مرتفعة.

التخطيط اإلقليمي  النظريات ألنها توجه حديث يف نظريات  ترتبط بجميع 

وقام أصاً بالتأسيس عى جميع ما ورد سابقاً من نظريات.

جدول)2(: مقارنة نظريات التخطيط اإلقليمي )املصدر: الباحثني(.

7. النتائج:
1. تعـــددت االتجاهـــات الفكريـــة يف نظريـــات التخطيـــط اإلقليمـــي؛ فبعضهـــم أكـــد عـــى البعـــد االقتصـــادي، 

ـــام  ـــي وتأثريه ـــيايس واالجتامع ـــد الس ـــة البع ـــادوا بأهمي ـــرون لين ـــه أخ ـــم اتج ـــكاين، ث ـــد امل ـــى البع ـــر ع ـــم األخ وبعضه

ـــى  ـــاء ع ـــا بن ـــا وتفرسه ـــم وتخلفه ـــار األقالي ـــل ازده ـــرى لتحل ـــت أخ ـــم، وأت ـــكاين لإلقلي ـــادي وامل ـــن االقتص ـــى البعدي ع

ـــل  ـــم، أي، ه ـــى األقالي ـــو ع ـــري النم ـــرح تأث ـــم لي ـــاء بعضه ـــم ج ـــام. ث ـــن كليه ـــة م ـــة أو مؤلف ـــة أو خارجي ـــل داخلي عوام

ـــر  ـــة ع ـــى اإلقليمي ـــري البن ـــة تغ ـــرح كيفي ـــر ب ـــع آخ ـــام جم ـــاورة؟، وق ـــم املتج ـــن األقالي ـــد ب ـــارب أم تباع ـــؤدي إىل تق ي

ـــة  ـــات الحديث ـــرياً النظري ـــة، وأخ ـــة اإلقليمي ـــات يف التنمي ـــل واملواص ـــرون دور النق ـــد أخ ـــة، وأك ـــة متاحق ـــرتات زمني ف

املؤسســـة عـــى بعـــض النظريـــات التقليديـــة، ويقـــدم الجـــدول)3( تقســـيامً لهـــذه النظريـــات بحســـب اتجاهاتهـــا الفكريـــة 

ـــه. ـــز علي ـــذي ترك ـــد ال والبع
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الجغرايف )نظرية دكنسون ولوش وبريي وجاريسون وكريستالر- ونظرية قطب النمو( 

االقتصادي )نظرية قطب النمو(

دور العوامل السياسية يف النمو والتنمية اإلقليمية )نظرية هشرت وكور(

دور العوامل االجتامعية يف النمو والتنمية اإلقليم ية )نظرية كاسن وبال( 

دور العوامل الداخلية والخارجية واملؤلفة من كليهام يف النمو والتنمية اإلقليمية )نظرية كارك وهوفر(

 و)نظرية نورث وتايباوت( 

تأثري النمو اإلقليمي عى األقاليم املتجاورة )نظرية هريشامن وفرايدمان ومريدال( 

كيفية تغري البنى اإلقليمية عر الفرتات الزمنية ) نظرية مارشال( 

دور النقل واملواصات يف النمو والتنمية اإلقليمية

دور البنى الصناعية يف النمو والتنمية اإلقليمية )نظرية بريلوف وزماؤه ونظرية ستلويل(

النظريات الحديثة التي تؤسس عىل النظريات التقليدية

)نظرية األقاليم التنافسية وتحديث نظرية قطب النمو)املجموعات(( 

جدول )3(: االتجاهات الفكرية يف نظرية التخطيط اإلقليمي.

2. ال يعتمد النمو اإلقليمي عى نظرية واحدة فقط؛ إمنا يركز عى نظرية بنسبة أكر من تركيزه عى بقية النظريات؛ 

ويعود هذا للتداخل القائم بن هذه النظريات.

3. تتفرع نظريات التخطيط اإلقليمي إىل نظريات تقليدية وأخرى حديثة؛ وتخلص إىل ما يي:

يك يتحقق النمو اإلقليمي املتزايد البد من: االتصال مع الخارج وتجنب عزلة اإلقليم؛ وهذا االتصال يتم بتفعيل دور 	 

البنى التحتية األساسية ووسائل النقل واالتصاالت العاملية؛ وتساعد بدورها عى إنشاء ربط فعال مع العامل الخارجي، 

واالهتامم مبنافذ اإلقليم الرية والبحرية والجوية.

ال يتحقق االزدهار اإلقليمي إال باالستغال األمثل للمقومات الداخلية املختلفة لإلقليم، ويزداد هذا االزدهار حيوية 	 

ونشاطاً بالتعاون واالتصال القامئن بن املقومات الداخلية لإلقليم وربطها بالعامل الخارجي عن طريق منافذ اإلقليم. 

يحتاج ظهور آثار التقدم اإلقليمي إىل فرتات زمنية طويلة، كام يتطلب تغيرياً وتقدماً يف البنى اإلقليمية ذاتها؛ وكلام 	 

كانت هذه البنى قامئة عى تكنولوجيا حديثة وجدت قفزات نوعية يف التغيري.

يتطلب النمو اإلقليمي بنى صناعية عى مستوى عال من التقدم؛ حيث تقوم بتصدير منتجاتها إىل الخارج عن طريق 	 

املنافذ اإلقليمية، كام يحتاج إىل زراعة أقطاب تنموية بتدريجاتها املختلفة لتقوم بنر التنمية؛ وتفعيل عملها املشرتك.

وانعدامه يف األخرى 	  األقاليم  الحاصل يف بعض  التقدم  األقاليم بسبب  االزدهار بن  التفاوت يف مستوى  يحدث 

فتتكون أقاليم فقرية وباملقابل يوجد أقاليم غنية جداً، لذلك البد من تفعيل دور اإلقليم الفقري باالهتامم به وتطويره.

إىل 	  الحكومة  تقدمه  الذي  الدعم  تتجى يف  واجتامعية  سياسية  عوامل  يتوقف عى  اإلقليمي  االزدهار  إحداث  إن 

اإلقليم، وإحداث تغيريات يف املجريات السياسية التي تحدث. أما العوامل االجتامعية فتتجى يف توفري بنية أساسية 

جيدة، ووجود رأسامل اجتامعي فعال ألن ذلك يساعد عى جودة القوة العاملة وابتكار نظم اقتصادية جديدة فعالة.

بأنواعها 	  النقل  بوسائل  االهتامم  طريق  عن  ذلك  ويتم  واالتصاالت،  التواصل  تفعيل  إىل  اإلقليمي  االزدهار  يحتاج 

املختلفة.

ينظر إىل األقاليم عى أنها مروع اقتصادي سيايس يجب أن يحقق أعى معدالت اإلنتاج واالستثامر وهذا ما تؤكده 	 

األقاليم التنافسية.



هبة السقا وآخرون: دراسة تحليلية يف نظريات التخطيط اإلقليمي 

 30                                           مجلة جامعةأم القرى للهندسة والعامرة، املجلد التاسع – العدد األول – محرم 1440هـ – اكتوبر 2018م. 

                                   

املراجع: 

- Begg, I. 2003 .»Investability: The Key to Competitive Regions and Cities?», Journal of Regional Studies Asso-
ciation, London, 36(2): 79-97.
- Berry, B. and Garrison, W. 1958. «Recent Developments of Central Place Theory», Papers and Proceedings of 
the Regional Science Association, London, 4(3): 250- 270.
- Boudeville, J. 1966. Problems of Regional Economic Planning. Edinburgh UP, Edinburgh.
- Christaller, W. 1971. Central Places in Southern Germany. Englewood Cliffs, New Jersey.
- Clark, C. 1940. The Condition of Economic Progress. Macmillan, London. 
- Dickinson, R. 1934. «The Metropolitan Cities of The United States», Journal of Geographical Review, London, 
24(3): 280- 299.
- Florida, R. 2002. The Rise of The Creative Class. Basic Books, New York.
- Friedman, J. 1967. Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela. MIT Press , Cambridge.
- Gwilliam, K. 1970 .»The Indirect Effects of Highway Investment», Journal of Regional Studies, London, 4 (2): 167- 176.
- Hall, P. and Markusen, A. 1985. Silicon Landscapes. Allen and Unwin, London. 
- Hechter, M. 1975. Internal Colonialism. Routledge, London.
- Hirscham, A. 1958. The Strategy of Economic Development. Yale University Press, New Haven. 
- Hoover, E. 1948. The Location of Economic Activity. McGraw-Hill, New York.
- Huggins, R. 2003 .»Creating a UK Competitiveness Index: Regional and Local Bench Marking», Journal of 
Regional Studies Association, London, 37(1): 89 –96.
- Klaassen, L. 1965. Area Social and Economic Redevelopment. OECD, Paris.
- Klaassen, L. 1968. Social Amenities in Area Economic Growth. OECD, Paris.
- Kohr, L. 1971 .Is Wales Viable. Christopher Davies, Cardiff.
- Krugman, P. 1991. Geograpghy and Trade. MIT Press, Cambridge.
- Losch, A. 1954. Economics of location. Yale University Press, New Haven.
- Marshall, M. 1987. Long Waves of Regional Development. Macmillan, London.
- Myrdal, G. 1957. Economic Theory and Underdeveloped Regions. Duckworth, London. 
- North, D. 1955. «Location Theory and Regional Economic Growth», Journal of Political Economy, London, 63(3): 443-258.
- Northern Region Strategy Team(NRST). 1975. First Interim Report. NRST, Newcastle. 
Office of The Deputy Prime Minister(ODPM). 2005. States of the Cities Report. Two vols, (ODPM), London.
Pahl, R. 1970. Patterns of Urban Life. Longman, London. 
- Perloff, H., Dunn, E., Lampard, E. and Muth, R. 1987. Regions Resources and Economic Growth. Johns Hopkins 
Press, Baltimore.
- Perroux, F. 1964. La Notion De Pole De Croissance. 2 nd edn, Englewood Cliffs, Paris. 
- Porter, M. 1999. The Competitive Advantage of Nations. Macmillan, London.
Porter, M. 2002 .Regional Foundations of Competitiveness and Implications for Government Policy. UK Depart-
ment of Trade and Industry Workshop(DTI), London.
- Porter, M. 2003. «The Economic Performance of Regions», Journal of Regional Studies Association, London, 37(1): 549-578.
- Schumpeter, J. 1954. History of Economic Analysis. Allen and Unwin, London.
- Simmie, J., Blake, N., Brownell, S., Glasson, J., Holt, R., Marshall, T., Martin, R., Wood, A. and Wood, P. 2006. 
The Competitive Economic Performance of London and The Core Cities. Oxford Brookes University, Oxfoed.
- Stilwell, F. 1969. «Regional Growth and Structural Adaptation», Journal of Urban Studies, London, 4(3): 162-178.
- Stilwell, F. 1970. «Further thoughts on the shift and share approach», Journal of Regional Studies, London, 6(2): 162-178.
- Tiebout, C. 1956. «Exports and Regional Economic Growth», Journal of Political Economy, London, 64(2): 160- 175.

                                                                                                  
                            Received: 18/03/2018       Accepted: 28/06/2018
                                 



هبة السقا وآخرون: دراسة تحليلية يف نظريات التخطيط اإلقليمي 

مجلة جامعة أم القرى للهندسة والعامرة، املجلد التاسع – العدد األول – محرم 1440هـ – اكتوبر 2018م.                                           31

Analytical Study of Regional Planning Theories
1Hiba al Saja, 2Lamis Herbly, 3Hala Malandi

1lecturer at Department of Environment and Planning, Architecture Faculty, 
Aleppo University, Aleppo, Syria

 E-mail: H_AlSaja@yahoo.com
2Associate Professor at Department of Environment and Planning, Architecture 

Faculty, Aleppo University, Aleppo, Syria
E-mail: lherbly@gmail.com

3Associate Professor at Department of Environment and Planning, Architecture 
Faculty, Aleppo University, Aleppo, Syria

E-mail: h_malandi@hotmail.com 

Abstract:ِ
Regional planning has emerged to solve the problems of major industrial cities. Pat-

rick Gaddes called for integrated planning in the processes of economic and social de-
velopment. Lewis Mumford established the Association of Regional Planning in Amer-
ica. Different definitions and theories emerged as a result of different views of planners.

Comprehensive regional planning includes two types: regional economy and spatial plan-
ning, each of which has basic theories for which planners in leading international experiences 
in regional planning are entitled. These theories explain regional growth and development.

These theories are unknown in many Arab countries, although they are the cornerstone 
of regional planning for Master and PhD students. There are also modern theories in regional 
planning unknown to some researchers because they are not found in Arabic References. The 
objective of the research is to analyze the theories of regional planning, whether traditional or 
modern, and the growth factors and the main element of the debate for researchers at choosing 
the theories corresponding to the subject of their research.

At the end of the research, we found out that there is a variety of theories in regional 
planning, and each theory has a specific theme. Regional growth and development occurs 
according to these theories in different ways and mechanisms.  

Keywords: Regional Planning Theories, Regional Growth and Development. 




