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 ملخصال

 ،الخدمة وقنواتها وُمستقبلمقدم الخدمة  فيوعناصرها المتمثلة  ،تم فى هذا البحث دراسة مفاهيم الحكومة االلكترونيةي
لكل مرحلة  ،ربع مراحلأوالذي يمر ب التكنولوجي،عناصر الحكومة االلكترونية طبقا لمراحل التطور  فيودراسة التغير 

وهو  ،حكومة االلكترونيةلحد عناصر منظومة اأولقد ركز الباحث على  .لكترونيةعلى عناصر منظومة الحكومة اإل تأثير
مراحل التطور التكنولوجي للحكومة االلكترونية  بين ما عالقةال إلىولقد توصل  لها.البعد العمراني و ،شق قنوات الخدمة

 التطور.على مراحل  المؤثرةالعناصر  والتعرف على ،وقنوات الخدمة
والتى تتمثل فى تحوالت  ،تم دراسة التغييرات والتحوالت التى تحدث بتحول الخدمات الحكومية الى حكومة الكترونيةو

التكنولوجيا على  تأثرعالقة بين لل ةالى نتيج توصل البحث ثيراتأالت ههذ دراسة ومن .وتنظيمية وحضرية وإجرائيةادارية 
 وانعكاس هذا التطور على خصائص الخدمة الحكومية. ،الخدمات الحكومية

 

 الكلمات الدالة

 تكنولوجيا المعلومات –الخصائص العمرانية للخدمات  –الخدمات االلكترونية  –الخدمات الحكومية 
 

The Impact of E_Government Services on Urban Aspects 
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Summary 

E_ government services have stages that have different effects on urban characteristics and 
associated service facilities attributes, such as the urban form, facility distribution, land area, 
frequency of use, and accessibility were clearly affected in some types, and expected to 
further change these attributes for others in the future. The research studies this relationship 
between stages of E-government services and the impact of them on urban characteristics for 
E-government services attributes. 
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 مقدمــــة

 .لى التأثير في العديد من مناحي الحياةإأدي التطور في تكنولوجيا المعلومات مع حلول القرن الواحد والعشرين 
والتي  العناصر الخدمات،ومن هذه  عناصره،ولم يخلو العمران من هذه التأثيرات، ولكنه تأثر في العديد من 

العديد من المفاهيم الحديثة لها مثل الخدمات التكنولوجيا  حيث ظهرتأثرت بشكل واضح بتكنولوجيا المعلومات 
الخصائص وأثر على  ،شكاال مختلفة للخدماتأهذا التأثير  أظهر. كما (2005 ،العابدلي) والخدمات االلكترونية

 (. 2009)المدحجى،  .شكل الخدمةوالتوزيع و عليها التردد ومنها العمرانية للخدمة
واختيار المواقع والعالقة بينهم، مما  ،نالمسافة ودورها في تنظيم المكا أهميةلقد غيرت التكنولوجيا المتقدمة من 

حيث تدعم تلك الشبكات االنتقال الفوري  ،المسافة طولوالتخلص من  ،انهيار ارتباطات الفراغ والوقت ىدي الأ
الناتجة عن  مما جعل الباحثين يتوقعون العديد من التغيرات العمرانية ،للمعلومات والرسائل والخدمات واالموال
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هذه العالقة ظهور مفاهيم جديدة للمدن منها المدينة  عن ونتجت (.2009 ،العمران )عثمان تدخل التكنولوجيا في
 . (2013 ،المعلوماتية والذكية )صادقواالفتراضية وترونية اإللكوالرقمية 

 
 تأثير التكنولوجيا على خصائص العمران 1

ماكن تكنولوجية أ تطور التكنولوجي الحادث للعمران ظهرتوبال ،ماكن مادية وشبكة حركةأيتكون العمران من 
االتصال  اتوشبك ،االنترنت والتطبيقات الذكيةماكن االلكترونية مثل مواقع تتمثل في األ ،موازية لهذه المكونات

 .(2003،)يوسف االلكتروني
فبتغيرهم تغيرت العالقات فكما هو موضح بالشكل رقم  ،العمران من عالقة كال من هذين العنصريينينتج و 
ة او ظهور لعالقة تكامليفنجد  .ظهور عالقات جديدة بين المكونات المستحدثة بجانب العناصر العمرانيةب( 1)

فيمكن لهم ان  ،وبين شبكة الحركة وشبكة االتصال ،ماكن االلكترونيةماكن المادية واألبين كال من األ استبداليه
هي عالقة االماكن كما نجد العالقات المستحدثة  .حدهما مكان االخرأن يحل أو أ ،المطلوبةالوظيفة  اليقدم يتكامال

ماكن عالقة بين شبكة الحركة واألأما بالنسبة لل ".بالمجتمع االلكتروني"وهو ما يسمى  ،المادية بشبكة االتصاالت
جهزة حيث يمكن للشخص تأدية نشاط ما من خالل األ ،"مجتمعات محمولة"فهي عالقة ينتج عنها  ،االلكترونية

العمرانية االماكن االلكترونية( المقابلة للعناصر  ،لعناصر االلكترونية )شبكة االتصالوبذلك فإن ا .المحمولة
  .(2009، )عثمان شبكة الحركة( ينتج عنها مجتمع معلوماتي مقابل للمجتمع العمراني التقليدي ،)االمكان المادية

 

 

العالقات المستحدثة لتأثير التكنولوجيا على العمران( 1شكل )   

 (.2009)المدحجى،  -( 2009، )عثمان -( 2003المصدر: الباحث استنادا الي )يوسف،

 
والتي انعكست  ،العالقات تلكر التكنولوجيا على العمران نتيجة التغير في يتأث وتعددت الدراسات التي تناولت

وكانت بعض هذه التغيرات  .(2005)نبيل و عبد الدايم، بشكل مباشر وغير مباشر على العمران 
 :التاليكوالتأثيرات المتوقعة 

 
 لمادية(غات العمرانية )االماكن اتأثيرات على الفرا 1/1

 فيسواء بفعل التكنولوجيا واسعة  أوتغييرات محدودة الفراغات  تتغير :تغير الفراغات العمرانية -
وتتيح  .(2005 ،واخرون ،)محمد .او استحداث فراغات غير مادية جديدة بإلغاءالتوزيع  وأالحجم 

ذلك خير مثال على  أصبح المنزل ولقد .تجميع أكثر من استعمال في مكان واحدإمكانية  االتكنولوجي
 )عثمان، لالنتقال الحاجةمن المنزل دون  تحصيل الخدمات التجارية او التعليمية او غيرها فيمكن

2009.) 
 ةنمط توزيع االستعماالت أو االنشطة المتوقعتوثر التكنلوجيا على تغير توزيع استعماالت األراضي:  -

عناصر المادية للمدينة )المنزل موقع العمل، ...(، وكذلك البنية األساسية وال )تركيز، انتشار(،للمدينة 
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والحياة االجتماعية والعالقات بين سكان المدينة وغيرهم من األفراد، وكذلك األنشطة االقتصادية 
 (.2008، )تركيز، انتشار(، والعمالة )نوعها، العرض والطلب، أماكن توفرها( )نصار

 ،تتحول إلى أنماط أخري المعلومات فإن العالقات المكانيةفي ظل تكنولوجيا ر العالقات المكانية: يغيت -
 .(2009 ،)عثمان وعالقة مناطق اإلسكان بمناطق العمل ،وخاصة عالقة اإلسكان بالخدمات

يكون الحاكم في توطين الخدمة اقتصاديات االرض  من المتوقع أن :تغير متطلبات توطين الخدمات -
)نبيل  تدريجيا ن تتالشيأنه متوقع لتلك العالقات أحيث  ،وليس العالقات المكانية واالتصالية ،والموقع

 .(2005و عبد الدايم، 
 
 تأثيرات على شبكة الحركة 1/2

حيث أتيحت االنشطة  على شبكة الحركة واالتصال واحدة من التأثيرات الملموسةتأثيرات التكنولوجيا  تمثل
الحركة  استخدام شبكةالكترونيا بدال من  يصبح االنتقالل ،في االنتقال الكترونيا بديال عن الطرق التقليدية

 :ويؤدي ذلك إلىوالمواصالت، 
 (.2001 بجانب االتصال المادي بالطرق )ضيف، ظهور الخطوط الرقمية -
وذلك في ظل تكنولوجيا المعلومات وقيام معظم  ةلى الفراغات العمرانية المختلفإتناقص عدد الرحالت  -

واستخدام وسائل المواصالت المادية وتخفيف التردد على الطرق  ،(2014 األعمال من المنزل )نصر،
 (.2001 ،)ضيف

حيث أصبح الحضور عن بعد دون الحاجة إلى االنتقال  :تغيير في متطلبات النشاط لالتصالية -
 والحضور المكاني والتزامن ووسيلة االنتقال.

حيث أصبح من الممكن زيادتها وذلك نتيجة النخفاض عدد الرحالت  ،تغير مسافات السير لالستعمال -
سرعة وكذلك نتيجة للتطور الهائل لوسائل المواصالت سواء على مستوى  ،المقطوعة إلى الخدمة

 (. 2009 )عثمان، الوصول أو الوسيلة المواصالت

ومن هنا يتوقع ان يحدث تغييرات جذرية بالمدن مستقبال في شكلها ونمطها واالعتماد على االنظمة المعلوماتية، 
 وبالتالي يحدث تغير لألسس التخطيطية المتعارف عليها، وتتأثر كافة االنشطة الحياتية بالمجتمعات )محمد،

2000.) 

 
 في حل مشكالت العمران والحركة ار التكنولوجييتأث 1/3

تعتبر الثورة الرقمية فرصة لتطوير وتحسين البيئة الحضرية من خالل مواجهة مشكالت المدن الحضرية 
، ولقد ساهم التطور التكنولوجي في حل بعض (2005)نبيل و عبد الدايم،  وتحقيق الرفاهية للمجتمعات

الذكي لتقنيات المعلومات واالتصاالت في مجال تطوير البنية التحتية مشاكل العمران باالستخدام 
 والخدمات، وتقليل استهالك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واالستجابة الي التغيرات المناخية

( ان من هناك العديد من المشكالت التي تعاني 2فنجد كما هو موضح بالشكل رقم ) ،(2013 )صادق،
مالئمة الالعمران مثل نقص معدالت الخدمات والمناطق الخضراء وتداخل االستعماالت غير  منها عناصر

وتأثر شبكة الحركة  ،ماكن الماديةلى األإوزيادة الكثافات السكانية والبنائية بسبب الحاجة  ،لبعضها البعض
 .(2005)نبيل و عبد الدايم،  ماكن المادية بالترددات على األ

 

 
 المشكالت التي تساهم التكنولوجيا في حلها( 2شكل )

 

 (2013 ،)صادق (2005)نبيل و عبد الدايم، المصدر: الباحث استنادا الى 

تدخل المشكالت العمرانية التى متوقع حلها ب
التكنولوجي

زيادة الكثافات 
يةالبنائية والسكان تداخل االستعماالت المشاكل المرورية نقص المناطق 

الخضراء
نقص معدالت 

الخدمات
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حتياجات العمالء، وأصبح قطاع البشكل مالئم  الخدمات ونتيجة التطورات والتحوالت زاد االهتمام لتوفر
وظهرت الخدمات االلكترونية كوسيلة لضبط  ،(2009)حراشة،  الخدمات هو القطاع المهيمن في الدول المتقدمة

لذا يتم دراسة الخدمات االلكترونية كأحد اهم مكونات المدينة التي تأثرت  .العالقات بين عمالء الخدمة ومؤديها
 وظهرت لها مظاهر واضحة بالوقت الحالي.

 االلكترونية  اتالخدم 2

 غير بالعادة ويكون أخر، لطرف طرف به يقوم إنجاز أو فعل أييمكن تعريف الخدمات االلكترونية على انها 
 بأنها النشاط عرفها من ، وهناك(2006)الترنوري،  بمنتج. مقرونًا يكون ال أو يكون قد إنتاجه وإن ،ملموس

ويمكن توفير الخدمات  ،(Jean, 2001) طالب الخدمة. لدى معينة حاجات أو حاجة إشباع إلى يؤدي الذي
الحكومة اإللكترونية والعالج عن بعد وباستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مثل التجارة اإللكترونية 

النسق من خالل أي نشاط باستخدام  مكانية إنجازويختلف  .وغيرها من األنشطة االجتماعية والثقافية والترفيهية
 (.2011لطبيعة النشاط )زايد، اإللكتروني تبعاً 

أداء الخدمة معايير تغير توبالتالي  ،الى فراغات الكترونية مع التطور التكنولوجي تتغير فكرة الفراغات وتتحولو
 ،(2003)يوسف،  :المعاييرهم هذه أومن  .الوضع التكنولوجي إلىبسبب تحول الخدمات من الوضع التقليدي 

 (2005)دسوقي،
و سيارة أ: حيث يمكن اتمام الخدمة من أي مكان يتواجد فيه الشخص سواء كان منزل التواجد الال مكاني -

 ماكن التقليدية.أللى اإدون الحاجة 
 وال يحتاج لتواجد جسدي للتعامل. ،ن التعامل يصبح الكترونياأ: حيث الالجسدية -
 ،ن واحد غير متطلب لحدوث الخدمةآ: فتصبح التزامن أي وجود طرفي الخدمة مقدمها وطالبها في الالتزامن -

ولكن أصبح على مدار اليوم وال يرتبط بإجازات او  ،وليس مرتبط بوقت معين للخدمة في اوقات عملها
 مواعيد عمل.

 ديم الخدمة في فترة زمنية قصيرة.لى سعة اتصال كبيرة هو العنصر الحاكم لكفاءة تقإ: االحتياج سعة االتصال -
 

 تصنيف الخدمات االلكترونية 2/1
 :ي( وه1يوضحهم جدول رقم ) ثالث مجموعات إلىالخدمات االلكترونية يمكن تصنيف 

مثال على ذلك  خدمات يمكن تقديمها الكترونيا وال تحتاج الى مكان مادي لتأديتهاوهي  ،الخدمات اإللكترونية -
 (. 2011 والمالية والثقافية )اللحام،الخدمات اإلدارية 

خدمات يتكامل فيها الشق االلكتروني مع الشق المادي العمراني لتحقيق  ،عمرانيةالالخدمات اإللكترونية  -
فكال منها يمكن تحويله ولكن يظل  ،مثال على ذلك الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية .كفاءة الخدمة

 (.2005 شفى إلجراء الجراحات والمخازن لتخزين السلع )زايد،االحتياج للمكان المادي كالمست
وهي خدمات ال يمكن أداؤها أو حتى استدعاؤها أو طلبها عن طريق األنساق  ،الخدمات العمرانية اإللكترونية -

 نهولك ،ت احيانا يوجد بها شق يمكن تحويلهوهذه الخدما ،اإللكترونية، وإنما تلعب التكنولوجيا دورا مكمال له
ل الشق الدعوي والدروس والمحاضرات ييمكن تحو حيث ،ليس الشق االساسي للخدمة مثل الخدمات الدينية

 (.2009 )عثمان، ولكن ال يمكن تحويل اماكن العبادة
 

 حاالت تأثير التكنولوجيا على الخدمات( 1جدول رقم )

 الخدمات
 توزيع الخدمات طبقا لتأثرها بالتكنولوجي

اإللكترونيةالخدمات   
الخدمات اإللكترونية 

عمرانيةال  
الخدمات العمرانية 

 اإللكترونية

 الخدمات الصحية 1
 االستفسارات الحجوزات

 والتوعية
   

    خدمات ما بعد التعليم الجامعي الخدمات التعليمية 2

 الخدمات الدينية 3
-العناصر االعالمية )ندوات

 دروس(
   

     الخدمات االجتماعية 4

     الخدمات التجارية 5

     الخدمات اإلدارية الحكومية 6

     الخدمات االمنية 7

    الخدمات االعالمية فقط الخدمات الترفيهية 8
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     الخدمات المالية 9

     الخدمات الثقافية 10

 (2011،زايد- 2009، المصدر: الباحث استنادا الي )عثمان

 على العمران وانعكاسهاااللكترونية  أشكال الخدمات 2/2
على شكل الخدمة وادى هذا  فظهر ذلك جليا تأثيره ،التطور التكنولوجي بشكل واضح على الخدماتلقد أثر 
حيث توقعت الدراسات تغير ألشكال الفراغات  ،تهالى تأكيد التوقعات لتغير العمران وخصائصه ومكونإالتغير 

سية والمدارس والجامعات الى مواقع تعليمية على على سبيل المثال توقعت تحول الفصول الدراو ،التعليمية
كما توقعت تحول  .لى المكان المادي ألداء الخدمةإ ةم الحاجداالنترنت واستديوهات لبث المادة التعليمية وع

صغر وسيارات متنقلة ومتابعات أالخدمات الصحية وتغير شكلها من مستشفيات ذات مساحات كبيرة الى مراكز 
واقع تأدية شكال مختلفة كمألى إكما ظهر تغير في شكل الخدمات اإلدارية وتحولها  .ن بعدواستشارات طبية ع

لى مخازن ومواقع انترنت لعرض إوكذلك تحول الخدمات التجارية  ،ومراكز خاصةللخدمة على االنترنت 
ولكل هذه  .والخدمات الترفيهية االعالمية باألخص بإتاحتها على االسطوانات وشبكة االنترنت ،المنتجات
 (.2013 ،)صادق (2الجدول رقم )ها وضحعلى العمران ي تأثيراتالتغيرات 

 
 الشكل التقليدي والحديث للخدمة وتوقع االنعكاس المستقبلي لها( 2جدول )

 التوقعات المستقبلية للتحول التطورات الحديثة الشكل التقليدي الخدمة

 التعليم
فصول دراسية، 

قاعات محاضرات، 
وجامعاتومدارس   

مكتبات ومعارض ومتاحف، 
استديوهات بث للمادة التعليمية، 

فراغات للمشاهدة والنعقاد المؤتمرات 
عن بعد، مواقع االنترنت والمكتبات 

االفتراضية، وحزم البرمجيات 
 التعليمية

تغيير احجام اإلنشاءات 
الدراسية ونوعية الفراغ 

 وتوزيعها

 الصحة

مستشفيات )عامة 
وتخصصية( 

وعيادات 
ومستوصفات 
 ومراكز صحية.

 ةسجالت طبية، استشارات طبي
وفحص ومتابعات المرض عن بعد، 
أنظمه مرجعية لحفظ السجالت الطبية 

نظمة ذكاء أعلى شبكات االتصال و
صناعي للخدمة الطبية، توصيف 

المرض وتشخيص ووصف العالج 
عبر االنترنت والتحاليل عبر سيارة 

ريضمتحركة تصل الي مكان الم  

تقلص مساحات المباني 
الصحية بمستويتها وعمل 
مناطق نقاهة صحية خارج 

 المدن

 التجارة
محالت تجارية 
تقليدية ومراكز 
 تجارية واسواق

مراكز تسوق من خالل االعالن 
التليفزيوني او االذاعي، االت بيع 

 الكترونية، مواقع البيع على االنترنت

نقص مساحات المتاجر 
مخازن وعدم وتحولها الى 

 ارتباطها بمكان او تدرج معين.

النقل 
 والمواصالت

شبكه معقدة من 
وسائل نقل –الطرق 

 مختلفة

االتصال عبر الشبكة العنكبوتية، 
 الخدمات عن بعد )تصل الي المنزل(

ماكن الخدمات سيقلل أتقلص 
من استخدام شبكة الطرق 

 ووسائل النقل المختلفة

 الترفيه
المسارح السينما 

الساحات الرياضية، 
 المالعب

استديوهات تسجيل االفالم الموسيقية، 
اماكن االستماع للموسيقي المسجلة 
ومشاهده افالم الفيديو، استديوهات 

البث الهوائي للمادة الترفيهية وغرف 
المعيشة والمقاهي، اجهزه الفيديو 

المبرمجة ومواقع الحصول على المادة 
 الصوتية او الفليمية حسب الطلب

زيادة المناطق الترفيهية، 
المساحات الخضراء واالندية 
والمناطق المفتوحة وتقلص 
المباني الترفيهي مثل السينما 

 وغيرها

الخدمات 
اإلدارية 
)المالية/ 
 الحكومية(

مباني البنوك الفروع 
 التقليدية للبنوك

اآلالت لصرف وايداع االموال، مراكز 
والفيديوالخدمات المعتمدة على التلفون   

األنظمة اإللكترونية المنزلية، األنظمة 
اإللكترونية األخرى للتعامل، التعامل 

مع البيانات المتوفرة عن العمالء 
لتكون الخدمة موجهة لكل عميل علي 

 حدة عبر الهاتف وشبكة االنترنت

لى االنتقال إتقليل الحاجة 
وتوفير مساحات كبيرة بسبب 

اختفاء االحتياج المادي 
تماد على الجزء واالع

 االلكتروني

(.2009)المدحجى، المصدر:   
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 للخدمات العمرانية خصائصالتأثير التكنولوجيا على  2/3
 

ن للخدمة خصائص وأل .و طرق تأدية الخدمةأللتكنولوجيا تأثير على الخدمات سواء تأثيرها على التواجد المكاني 
سس التوزيع للخدمات أبناءا على ذلك وضعت فيرتبط ارتباطا كليا بتواجد الشخص للخدمة،  ها ومسطحهالتوزيع

، والمسطح وكذلك طبقا لمسافات السير ،(م شهريأم يومي أموسمي )على كمية التردد واالحتياج للخدمة  أً بناء
تلك  ثر التكنولوجيا علىوثؤعداد العاملين والمترددين على الخدمة واحتياجات الخدمة المادية أالمعتمد على 

 (:2014 ،كالتالي )رضوان المعايير
 مما يؤثر على المساحة التقليدية للخدمة، ،حيانا مع الجزء الماديأتتكامل  يةكترونلنشطة االاأل المسطح: -

أن األنشطة التي كانت تزاول داخل الهيكل الفراغي للعمران سيتم إحاللها بما يماثلها من  ىلإباإلضافة 
أو على األقل سيتم قصرها داخل فراغات أصغر  ،الفراغات اإللكترونية )مثل الخدمات البنكية والحكومية(

 (.2011 ،ايد(، )ز2009 ،(، )عثمان2008 ،حجما، وستستهلك موارد أقل مع تأدية نفس الخدمات )نصار
كانت الخدمة في كثير من األحيان تمثل موقعا مركزيا بالنسبة لدائرة ونطاق تخديمها بغرض التوزيع:  -

التوزيع العادل للخدمات، وفي حالة تكنولوجيا المعلومات فان هذه المفاهيم جميعاً سوف تتالشي، حيث ال 
ت، وبالتالي يكون يكون المستعملون في حاجة إلى الوصول المباشر أو التعامل وجها لوجه مع هذه الخدما

الموقع وسعر األرض الدور الرئيسي  اتتلعب اقتصادي وربماتوقيعها في أي مكان بدون هذه االعتبارات، 
 ( 2014 في اختيار مواقع هذه الخدمات )رضوان،

حيث اختلف وزمن التردد ) ،(الحاكم لتواجد الخدمة او اختفاءهاحجم التردد )التردد له أبعاده التالية  :التردد -
ونوع  ،(وقت انهاء الخدمة فيمكن ادخال العنصر االلكتروني فيقل زمن تواجد طالب الخدمة في موقع الخدمة

لالستفسار أو لطلب الخدمة أو التقديم عليها أو استالم الخدمة فأجزاء منها سوف تتحول الكترونيا التردد )
اختفاء  يوه ،تيجة للتطور التكنولوجيثالث حاالت للخدمة نوبالتالي تؤثر على حجم التردد(. ويمكن توقع 

يتحول سأن هناك جزء من الخدمة فوفي حال ثبوتها فكما ذكرنا سابقا  .و ثبوتهاأجزئيا أو الخدمة كليا 
على سبيل المثال المسجد ال يختفي ولكن الدروس الدينية وغيرها فن كانت الخدمة نفسها ال تتغير، إو االكتروني

  .ذلك نجد ان التردد على الخدمة يتغير سواء باالختفاء الكلي او الجزئي ومن خالل ا.تتحول الكتروني
الخدمة اإلدارية الحكومية لدراسة تأثيرها وانعكاس تأثيرها على العمران لعدة دوافع  ويركز البحث على

 التالي:ك

 ،مصر بهذا النوع من الخدمات التكنولوجيا اهتمامانتشار تطبيقات الحكومة االلكترونية عالميا ومحليا و -
 مواقع االلكترونية للحكومة المصرية.الوظهر هذا من خالل 

 وباألخص االزدحام والكثافة السكانية العالية نتيجة تركز االستعماالت الحكومية واألنشطة اإلدارية -
االنتظار في هذه  في مراكز المدن التي تكون مصب للرحالت بسبب االنشطة الحكومية ونقص اماكن

   (. 2013)صادق،  بعض هذه المراكز مما يجعل الحاجة الى التخفيف التردد عليها
 

 الحكومة االلكترونية   3

، حين بدأت هيئة البريد 1995"الحكومة االلكترونية" بالظهور على المستوى العالمي أواخر سنة  مصطلحبدأ 
المركزي في والية فلوريدا االمريكية تطبيقه على إدارتها، لكن الميالد الرسمي والسياسي لهذا المفهوم، كان في 

ولو بصورة جزئية  21نية منذ بداية القرن وتم تطبيق نظام الحكومة االلكترو .2001"مؤتمر نابولي" بإيطاليا في 
في العديد من بلدان العالم العربي مثل مصر والسعودية ولبنان واليمن واالردن والمغرب وتونس وغيرهم، وأهتم 

  .(2011 ،)كافي العالم بالحكومة االلكترونية وبدأت االمم المتحدة عمل مقياس لقياس تطور الحكومة االلكترونية
 
 الحكومة التقليدية والحكومية االلكترونية الفرق بين   3/1

مستقبل الخدمة( واختالف  –قنوات الخدمة  –تختلف شكل الخدمة ونوعها باختالف كال من )مقدم الخدمة 
 و ذكية:لى الكترونية أإالثالث عناصر يجعل الخدمة تتحول من خدمة تقليدية 

 هي الجهة التي تقوم بالخدمة. مقدم الخدمة  -
 غبرها. الخدمات تقديم ويتم والجهات المتعاملين بين تواصل وسيلة قنوات الخدمة -
 هي الجهة او الشخص طالب الخدمة. مستقبل الخدمة -

أن  ،فنجد كما هو موضح بالشكل أن اختالف الثالث عناصر بين الحكومة التقليدية والحكومة االلكترونية
الحكومة التقليدية يشترط فيها التواجد الجسدي الشخصي فى مكان الخدمة التى يلزم تواجد شخص لتقديم 

 ،الخدمة بالمكان المادي عكس الحكومة االلكترونية فال يشترط فيها التواجد الشخصي او الموقع المادي
 الخدمة. تأديةبل عن طريق شبكة االنترنت يمكن 
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 عناصر الحكومة والتقليدية وااللكترونية  (4شكل )
 ,Pollak ، (،2004)السديري ، ،(2010)ابو المجد والرايسي، ،(2016استنادا الي )إمارة ابو ظبي ، المصدر: الباحث

2009).) 

 

 طرق وقنوات تقديم الخدمات الحكومية 3/2
 بعضها يعتبر مختلفة قنوات عبر الخدمات تقديم ويتم ها.مقدم الخدمة وطالب بين تواصل وسيلة هي القناة

 من تقديمها يتم ذكية أخرى وقنوات المعاملة، إلنجاز للمتعامل الشخصي تتطلب الحضور تقليدية قنوات
 توفر حسب الحكومية الجهات توفرها التي الخدمة قنوات تقديم تنقسم .الذكية األجهزة استخدام خالل

 (.2016،كالتالي )إمارة ابو ظبي  الخدمات وطبيعة القنوات
 الخدمة، مقدم أو الجهة لىإ الشخصي الحضور فيها يتوجب التي القنوات هي :القنوات التقليدية 

الخدمة ولها بعد مكاني في  على للحصول والمتعامل الخدمة مقدم بين فيها مباشراً  التفاعل ويكون
 العمران.

 وهي القنوات التي يتم فيها التفاعل بين مقدم الخدمة أو مزود الخدمة للمتعامل دون  :المطورة القنوات
 الحضور الشخصي عند تقديم الطلب وتكون عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد االلكتروني. 

 ني هي القنوات التي يتم تقديم الخدمة فيها من خالل قنوات رقمية مثل الموقع اإللكترو :الرقمية القنوات
ويكون الشكل العمراني لها  .للجهة أو األجهزة الذكية أو األكشاك التفاعلية في األماكن العامة وغيرها

 او يمكن ان تختفي القناة تماما من العمران وتصبح موقعأ ،الت لتقديم الخدمةآبسيط جدا عبارة عن 
 الكتروني او تطبيق.

 

 قنوات تقديم الخدمة( 4شكل )
 .2016الخدمات وتوثيق اجراءاتها ألبو ظبي المصدر: دليل تعريف

 
 وعالقتها بتأثير على الخصائص العمرانية للخدمة اإللكترونية لحكومةمراحل التحول  3/3

 ومعقدة مطولة عملية اإللكترونية الطريقة إلى الحكومية الخدمات تقديم في التقليدية الطريقة من التحول إن
 الرئيسية لمراحلل نموذج أن هناك ذكر لقد و .للتطبيق معينة مراحل خالل من تنظيمو إلى تخطيط تحتاج

الحكومة التقليدية

مستقبل الخدمة

تواجد شخصي

قنوات الخدمة

مكان مادي 

مقدم الخدمة

تواجد شخصي

الحكومة االلكترونية

مستقبل الخدمة

نظام مرتبط 
بالهوية 
الشخصية

قنوات الخدمة

يةقنوات الكترون

مقدم الخدمة

نظام الكتروني
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موذج السويدي والنموذج هذه المراحل كال من الن معكما اتفق  اإللكترونية الحكومة وتطوير نمو لتنظيم
 .  (Persson & Goldkuhl, 2005) االمريكي

 

 
 مراحل التطور للخدمات الحكومية( 11-2شكل )
 . (Persson & Goldkuhl, 2005):المصدر

 
 المرحلة االولي مرحلة النشر اإللكتروني 

 األنترنت، على لها إيجاد ظهور على مركزة للحكومة األولية المجهودات أساس على المرحلة هذه تقوم
 تلك إلى والوصل اليسير البحث للمواطنين يسهل حتى اإللكترونية الوثائق فهرسة المرحلة هذه في ويتم

 اآلتي:(، ويسبق تنفيذ تلك المرحلة إعداد وتنفيذ خطة عمل الستكمال 2010 ،الخدمات )وسيلة
تمعي عن بدء توفير تلك لمجااإلعالم و ،الكترونيا تبسيط وتنميط النماذج المستخدمة لتأدية الخدمات -

انية بعد لمجإتاحة إمكانية ملء النماذج او ،الخدمات من خالل وسائل اإلعالم والندوات المتخصصة
 طباعتها من شبكة اإلنترنت وقبولها لدى جهات تأدية الخدمات.

ومن هذه البيانات  .نها تتيح البيانات العامة عن الخدمة وليست مرتبطة بهوية طالبهاأوما يميز هذه المرحلة 
ولكن  ،، وليس لها تأثير على الشق العمران للخدمة بشكل واضحالخدمة وزمنها واالوراق المطلوبةماكن تأدية أ

 وراق.عداد األإحيث توفر رحالت االستفسار وزمن  ،لها تأثير طفيف في زمن ونوع التردد على الخدمة

 المرحلة الثانية مرحلة االتصاالت المتبادلة 

مرحلة تسمح باالستفسار عن المعلومات وملء االستمارات والنماذج الكترونيا بنظام االتصاالت وهي 
ويتم من خالل مقدم الخدمة الرد علي طالب  ،يقدم طالب الخدمة البيانات أي .المتبادلة ذي االتجاهين

 الستالمحتاج المواطن تقديم المستندات الخاصة بالخدمة وطلب الخدمة الكترونيا فقط ولكن ي ويمكن ،الخدمة
 (.2010 ،)وسيلة (Persson & Goldkuhl, 2005) التقليديالخدمة من موقع الخدمة 

عليها( وال الخدمة والتردد  وشكل على كال من )مسطح ترونيةوفي هذه المرحلة تؤثر الممارسات االلك
   .التوزيع بسبب االحتياج المكاني لالستالم الخدمة والتعامل مع الجهة يتأثر

 المرحلة الثالثة تبادل المنفعة القيمة 

الواحدة تهدف هذه المرحلة تحقيق الربط اإللكتروني الكامل بين قواعد البيانات الحكومية الخاصة بالجهة 
ويتطلب تنفيذ تلك المرحلة استكمال الجهة لمراحل تطور  ،وإتمام جميع المعامالت من خالل قنوات الجهة

ولكنها ال تتكامل مع الجهات ذات الصلة إلتمام الخدمة ويكون التفاعل باتجاهين  ،خدماتها وإتاحتها الكترونيا
هة للمستفيد تعبئة النموذج إلكترونياً، ومن ثّم بحيث تتيح الج ،من المستفيد الى الجهة الحكومية والعكس

وتنفذ الجهة الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة حتى انتهاء تقديم الخدمة،  .إرساله الى الجهة الحكومية
دون حاجة المستفيد لمراجعة مقر الجهة ويكون التكامل مع الجهات افقي )اي كل خدمة مستقلة( 

(Persson & Goldkuhl, 2005) (.2010، )وسيلة 

 مرحلة النشر للمعلومات االساسية
مرحلة 

التكامل بين 

 الجهات

مرحلة تبادل 

 المعلومات

مرحلة االتصاالت 

 المتبادلة )التفاعل(
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لمسطح والشكل والتوزيع والتردد عليها بسبب ل بالنسبةجميع خصائص الخدمة  وفي هذه المرحلة ال تتأثر
ولكن هذه المرحلة ينقصها التكامل فيمك ان يحتاج طالب الخدمة  ،لمخاطبة الجهة وجها لوجه الحاجةانعدام 

  .تخليص متطلبات الخدمة بنفسه من الجهات األخرى

  المرحلة الرابعة تكامل الخدمة والمنفعة 

جميع تحقيق الربط اإللكتروني الكامل بين قواعد البيانات الحكومية وإتمام إلى تهدف هذه المرحلة 
ويتطلب تنفيذ تلك المرحلة استكمال بناء النظم وقواعد  .المعامالت والخدمات مباشرة من خالل ذلك الربط

البيانات في الوزارات والمصالح التي تقدم خدمات جماهيرية، على أن تتوافر لتلك القواعد إمكانية التحدث 
االستقرار وبما يضمن السرعة  وأيضا وجود شبكات اتصاالت على أعلى درجة من ،مع بعضها البعض

 .(2010 ،)وسيلة (Persson & Goldkuhl, 2005) والسرية واألمانة في نقل المعلومات
تؤثر هذه والمواطن. ووالحكومة  ،مة والحكومةعامالت بين كال من الحكووهذه المرحلة تحتاج الى الت

المرحلة السابقة ولكنها ايضا تلغي االنتقال للجهات االخرى فالتكامل بين الجهات  التأثيراتالمرحلة نفس 
 يقوم بذلك.

 
 النتيجة 4

والتي تعتبر من الخدمات اهتم البحث بدراسة العالقة بين مراحل التطور التكنولوجي للخدمات الحكومية 
التي تبنى الباحث دراستها  للخدمة والتي انعكس تحولها على خصائصها العمرانية ،االكثر تأثرا بالتكنولوجيا

والمتمثلة في كال من مسطح الخدمة والتردد عليها وتوزيعها وشكلها المتمثل في قنوات تقديم الخدمة 
كما هو  التطور االربعة وبين تأثر العمران بكل مرحلة العالقة بين مراحل استنتاجويمكن  .الحكومية

العمران والتي تسمى  ىسواء كانت هذه التغييرات والتحوالت على مستو ،(3موضح بالجدول رقم )
كمتطلب للتقدم في مراحل  بالتحوالت الحضرية المتمثلة في شكل قنوات الخدمة او تحوالت ادارية تنظيمية

 .الحكومية التطور التكنولوجي للخدمات
وات الخدمة فنجد ان تحولها من الشق العمراني إلى الشق االلكتروني يبدأ تدريجيا من نفأما بالنسبة لق

المرحلة الثانية من مراحل التطور ويختفي بالمراحل الثالثة والرابعة لعدم الحاجة الى الشكل التقليدي للقناة 
العمراني كليا ولكن يظهر بأشكال مختلفة من القنوات لها التقليدية للخدمة وال يعني ذلك اختفاء الشق 

الخصائص العمرانية  لتأثروتعتبر هذه التغيرات هي الحاكمة  ،خصائص عمرانية مختلفة عن القناة التقليدية
فكما هو موضح بالجدول  ،للخدمة المتمثلة فى التردد على الخدمة ومسطحها وتوزيعها وشكلها التقليدي

 كالتالى:  يتأثرونص االربعة فنجد ان الخصائ
من اول مرحلة للتطور وذلك حيث ان اول مرحلة تلغي جزء  يتأثرالتردد على الخدمة التقليدية  تأثرفنجد 

االستفسار عن الخدمة وتتيحه الكترونيا مما يوفر على طالب الخدمة عدد مرات التردد لالستفسار او 
الشكل التقليدي للخدمة بداية من  تأثر فيبدأسبة لشكل الخدمة تحضير االوراق لتقليل زمن التردد. وأما بالن

المرحلة الثانية حيث يتم تجزئة الخدمة الى شقين يمكن تأدية الجزء االول بالشق االلكتروني ومن هنا يتغير 
شق الكتروني وشق عمراني وظهور قنوات تقوم بالشق  نما بيالتى تقدم الخدمة لطالبها  القناةشكل 

سطح فيبدا مع ظهور القنوات ي بعيد عن القناة التقليدية وبذلك يتغير شكل الخدمة. وأما  المااللكترون
حدثة بداية من المرحلة الثانية فنجد ظهور لقنوات تقدم الشق االلكتروني بمساحات عمرانية تختلف المست

تقدمة ويعوضها قنوات ا بالمراحل الميتدريجخدمة وتختفي المسطحات التقليدية عن المساحات التقليدية لل
من المرحلة الثالثة حيث ينعدم  ابتداءجديدة مساحات اقل وبعدد اكبر مما اثر ذلك على توزيع الخدمة 

وتظهر القنوات البديلة على مستوى اقل يصل حتى مستوى  ،الحاجة الى الذهاب الى المواقع التقليدية للخدمة
على الهواتف الذكية وغيرها من القنوات المصاحبة  ويحث ذلك بسبب اتاحة الخدمات ،تواجد الشخص نفسة

دائما لطالب الخدمة غير ان هناك العديد من القنوات ذات  الشق العمراني المستحدثة التى تقدم الخدمة 
الحكومية ويكون مستوها يختلف من المستوي الحي التخطيط الى المجاورة السكنية وهو المنتشر فى 

فوري وغيرهم من  ومركزلك مكاتب البريد المميكنة والمركز التكنولوجيا مجتمعنا المصري ومن امثله ذ
االستعماالت المستحدثة المختلفة فى كال من مسطحها وتوزيعها والتردد عليها وشكلها المختلف عن الخدمة 

  التقليدية القديمة.
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انعكاس التطور التكنولوجي للحكومة االلكترونية على العمران( 3جدول )  

 المراحل

 المرحلة االولى
نشر وعرض 

المعلومات )التواجد 
 والفهرسة(

 المرحلة الثانية
االتصاالت المتبادلة 

 )التعامل(

 المرحلة الثالثة
 تبادل المنفعة والقيمة

)التكامل العمودي(   

 المرحلة الرابعة
تكامل الخدمة 

 والمنقعة
 )التكامل االفقي(

ت
وا

قن
 ال

ت 
ال
حو

ت

ية
ضر

ح
حضور شخصي  

تقليدية( )قناة  
 حضور شخصي جزئي

)قناة تقليدية(   

حضور الكتروني غير متكامل 
)فنوات رقمية ومطورة 
 منفصلة حسب الجهة(

حضور الكتروني 
متكامل )قنوات 
 رقمية موحدة(

 ــــــ
حضور الكتروني جزئي 

مطورة( –)قناة تقليدية   
 ـــــ ــــــ
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ة 
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 تطوير العالقة وتسهيلها بين  و

(G C) 

عمل ربط وتكامل 
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(G G) 
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ص
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س 

كا
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مة
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 ال

 التردد
        

      X الشكل
      

   X المسطح
      

 X X التوزيع
    

  
 ليس هناك تغير في الخصائص X هناك انعكاس / تغير في الخصائص

 

 الباحث :المصدر
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